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7  رشاكلا ةملك

كلمة الناشر 

كلمة الناشر 
قصة كتاب كيف عاملهم ملسو هيلع هللا ىلص

لاشيخكحمشدك بدأك اثامنكس ولٍتكخرت،كحيثك تعودك هذلك وقصُاك تةب ةك ،ك قصاك اكلك تةٍبك

صةاحكلمل جدكبإاقةءكسرسراكمنكلادروسكلالمضةنياكبعدكصالةكلارتلويحكبجةمعكعشلكبنكعبدك

الناس(،كيفكعةميك1427-1428هـك،ك النبوية مع أصناف  )التعامالت  لاعزيزكبةخلربكبع ولن:ك

وأ رشهةكبجةمعكخةدمكلحللمنيكلارشيفنيكبجدةكيفكعةمك1429هـك.

ثمكعلضهةكيفكبلنةمجكترفزيوينكعىلكعددكمنكلاق ولتكلافضةئياكبع ولن:ك)جوانب العظمة 

خري  حياة  يف  االجتامعية  )اجلوانب  بع ولن:ك م هةك لاثةينك لإلصدلرك ثمك ةنك ملسو هيلع هللا ىلص(،ك النبي  حياة  يف 

الربية(.

-1432 عةميك خاللك وبينات(ك )هدى  لالمضةين:ك لاربنةمجك يفك لاشيخك قدمهةك و ذاكك

1433هـ.

ومعكل تاملكهذلكلملرشوع،كونظلًلكارتفةعلكولإلقبةلكلاذيكملستهكلملجشوعاكمعكترككلاسالسلك

ت وعهمك معك لابرشك أص ةفك معك لاتعةملك يفك لا بويك لهلديك ملعلفاك لا ةسك وحةجاك ولاربلمج،ك

لملةدةك إعةدةكصيةغاك زلدكعىلك لاعرشيكيفكجمشوعاك لافليقك مللتبهمكوأحولهلم:كعكفك ولختالفك

لاعرشياكلملرقةةكوتلتيبهة،كولستكاملك تةباكم ظوماكمعلياكترخصكجمشلك لكموضوعكيفكهنةيته.
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مةك ولالقتصةركعىلك لا بويا،ك ولاسريةك لاس اك منك لملقبوااك لالوليةتك فيهةكعىلكمجعك وحلص ةك

ت ةواهكلاشيخكيفكلارشحكبأسروبكسهلكوخمترصكبعيدًلكعنكلاتطويل.

حذفك لرتأي ةك ثمك ،ك وفصولك أبولبك إىلك لاكتةبك وتقسيمك ولآلثةر،ك لا صوصك توثيقك معك

لافصولكمنكدلخلكلاكتةبكحتىكالكنقطعكتسرسلكلاقللءةكمعكلإلبقةءكعىلكلألبولب.

نلجوكأنكيكونكهذلكلملرشوعكإسهةمًةكيفكجتديدكعلضكلاسريةكلا بوياكمنكخاللكلستعللضك

لجلولنبكلالجتامعياكيفكحيةةكلحلبيبكلملصطفىكملسو هيلع هللا ىلصكوهديهكيفكلاتعةملكمعكلا ةس.

م هكمشةريعكعديدة،ك ت طرقك أنك نلجوك لاذيك لاكبريك لملرشوعك نشكلك لكمنكأسهمكيفكهذلك

فقدكلنتهي ةك-وهللكلحلشد-كمنكتلمجاكلاكتةبكب سختنيكلألوىلكتلمجاك ةمراكموجهاكارشسرشني،ك

وأخلىكخمترصةكموجهاكاغريكلملسرشني.

ويرسكجمشوعاكزلدكار رشكأنكتفتحكلملجةلكات ةولكموضوعةتكلاكتةبكوتفةصيرهكمنكجولنبك

ختصصياكتلبوياكولجتامعيا،كوأنكتقومكب رشهةكيفكطبعةتكقةدماكمدجماكأوكم فصرا.

إنكهذلكلاعشلكلاذيكلستغلقكس ولتكعدةكُتثلكمولسمكمجيراكعةمهةكلاشيخكحمشدكصةاحك

فامك ةنكمنك لألعزلء،ك اقللئ ةك لاذيكهنديهك لاكتةبك ثشلهتةكهذلك ومتةبعيه،ك ةنك لمل جدكمعكطالبهك

توفيقكفبفضلكلهللكوحده،كوالكخيروكعشلكمنكخرل،كفجزىكلهللكخريًلكمنكنبه ةكعريه.

نسألكلهللكتعةىلكأنكيلزق ةكمجيعًةكلإلخالصكولاقبول،كوأنكيوفق ةكملةكحيبكويلىضكإنهكقليبك

جميب.ك

جمشوعاكزلدك

1435/4/14هـ
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المقدمة



لحلشُدكهللكربكلاعةملني،كوأمهدكأنكالكإاهكإالكلهلل،كوحدهكالكرشيككاه،كوأمهدك

أنكحمشدًلكعبدهكورسواهكملسو هيلع هللا ىلصكتسرياًم.

وبعد،

فرقدك ةَنكيفكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاقدوُةكلحلس اكولملثُلكلاصةاح؛كبامكمّنكلهللكبهكعريهكمنكلخلرِقك

لحلسنكولألدِبكلجلّم،كفجعلكمنكلالقتدلءكبهكسبيالكإايهكملنك ةنكيلجوكلهللكولايومكلآلخل.

اذلكي بغيكعري ةكأنكندرَسكحيةتهكملسو هيلع هللا ىلص،كو يفّيَاكتعةمرهكمعكرشلئِحكلا ةِسكلملت ّوعِا؛كايتس ّىكا ةك

كصحيٍح. لالقتدلُءكبهكبشكٍلكعرشيٍّ

والك فيفسدون،ك عرم؛ك بغريك واكنك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك بةا بيِّ لالقتدلَءك يلوموَنك لا ةِسك منك إنك ثريًلك

يصرحون.

ومجَعك لا ةس،ك أص ةفك معك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا بيِّ معةمالِتك تتّبعك لاكتةبك هذلك يفك حةوا ةك فقدك اذلك

لألحةديثكيفكذاك؛كاتكوَنكنربلسًةكارشقتدين،كوحّجاكارشست نّي.

وقّسش ةهكإىلكستِاكأبولٍب:
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الباب األول: قدوة العاملني

جولنِبك عنك ولحلديَثك هبم،ك يقتدىك لاذينك همك لألنبيةءك أنك وبيةنك لاقدوة،ك مع ىك ويت ةوُلك

لالقتدلِءكبةألنبيةءكعةّمًا،كوب بّي ةكحمشٍدكملسو هيلع هللا ىلصكخةّصًا.

وقّسش ةكهذلكلابةبكإىلكفصرني:

لافصلكلألول:كلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكلاقدوُةكلحلس ا.

لافصلكلاثةين:كجولنبكلالقتدلءكبةا بيكملسو هيلع هللا ىلص. 

الباب الثاين: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أهله وأقاربه ومن حوله.

ويت ةولكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكمنكلازوجةِت،كولألوالِد،كولألحفةد،كولألقةرب،كومعك

منكحواهكمنكلجلريلِن،كونحوكذاك.

وقدكقّسشتهكإىلكسبعِاكفصول:

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةته. لافصلكلألول: تعةملكلا بيِّ

وقدكمشلكهذلكلافصلكلحلديثكع دكعدةكجولنَب:

لجلةنبكلألول:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةتهك.

كقدوًةكا سةِءكلملؤم ني. لجلةنبكلاثةين:كتلبياكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكا سةئه؛كايكنَّ

لجلةنبكلاثةاث:كحرولكلملشكالتكيفكلابيتكلا بوي.

لافصلكلاثةين:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأب ةئه،كوب ةته.

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأحفةده.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأقةربه.
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لافصلكلخلةمس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلجلريلن.

لافصلكلاسةدس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاضيوف،كولملستضيفني.

لافصلكلاسةبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكخولصكأصحةبه.

الباب الثالث: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح اجتامعية خمصوصة.

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكبعضكلارشلئحكلملجتشعّياكلخلةصاكلاتيكهلةكبعضك ويت ةولكهذلكلابةُبكتعةمَلكلا بيِّ
كيت ةسبكمعكترككلاصفةت. لاصفةتكلاتيكحتتةجكإىلكتعةملكخةصٍّ

وقدكقّسشتهكإىلكثامِنكفصول:

لافصلكلألول: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلخلدمكولإلمةء.

لافصلكلاثةين: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكذويكلاعةهةت.

لافصلكلاثةاث: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأصحةبكلملصةئبكولابالء.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلافقللء.

لافصلكلخلةمس: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلألغ يةء.

لافصلكلاسةدس: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكذويكلهليئةت.

لافصلكلاسةبع: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلا ةبغني.

لافصلكلاثةمن: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملتخةصشني.

الباب الرابع: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح دعوية خمصوصة.

ويت ةولكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكبعضكلا ةسكلاذينكحيتةجونكإىلكلادعوة،كولاتأايفكأ ثلكمنك
غريهم.

وقدكقّسشتهكإىلكمخسِاكفصول:
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لافصلكلألول:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملسرشنيكلجلدِد.

لافصلكلاثةين: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملستفتني.

لافصلكلاثةاث: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلألعللب.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاعصةةكولملذنبني.

لافصلكلخلةمس: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلمل ةفقني.

الباب اخلامس: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح عامة.

ويت ةولكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكبعضكلارشلئحكلاعةماكيفكلملجتشع.

وقدكقسشتهكإىلكثالثاكفصول:ك

لافصلكلألول: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكعشومكلا سةء.

. لافصلكلاثةين:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعك بةركلاسنِّ

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاصغةر.

الباب السادس: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع غري البرش.

فصول: وقدكقسشتهكإىلك

. لافصلكلألول:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلجلنِّ

. لافصلكلاثةين: تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلادولبِّ

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلا بةتةت.

ونسألكلهللكتعةىلكلاتوفيَق،كولاسدلَد،كولاقبول.

ثالثاك
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الرسول ملسو هيلع هللا ىلص القدوُة الحسنة 

يقولكلهللكD: ]وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ   ېئ     ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی[ ]لألحزلب: 21[.

قال ابن كثري V: »هذِهكلآليُاكلاكليشُاكأصٌلك برٌيكيفكلاّتأّسكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكأقولاِهك

وأفعةاِهكوأحولاِه«)1).

وملةكأرسرهكلهللُكتعةىلكرمحًاكارعةملنيكوهدليًاكار ةسكصةركلملثلكلألعىلكولاقدوَةكلحلس َاكارذينك

يلجوَنكلهللكولايوَمكلآلخَل،كوالكيليدوَنكعرّوًلكيفكلألرضكوالكفسةدًل.

املراُد بالقدوة: 

لاقدوُة:كلسٌمكملنكيقتدىكبه،كفيقةُل:ك»فالٌنكقدوٌة«كإذلك ةَنكممّْنكيأتيسكلا ةُسكخطةُهكويّتبعوَنك

طليقتُه.

كحةجَاكلملسرِمكلايوَمكإىلكلاتأّسكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوخةصًاكمعك ثلةكلاّدعةوىكلابةطراكيفك ومةكأمدَّ

هذلكلاعرِصكلاذيكحيشُدكفيهكأعدلُءكلهللكفتَنكلاّشبهةتكولاّشهولتكايصّدولكعنكسبيلكلهلل.

فأردنةكيفكهذلكلاكتةبكأنكنتكّرمكع هكملسو هيلع هللا ىلص،كمنكحيُثك ونهكإمةمًة،كوقةضيًة،كوحة اًم،كومصرحًة،ك

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]391/6[.
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ومعّراًم،كوملّبيًة،كوزوجًة،كوأبًة،كومديلًل،كوقةئدًل،كوعةمالً...كوغريكذاككمنكجولنِبكمخصّيتهكملسو هيلع هللا ىلص، 
مستبرصينكبامكثبتكيفكلاس اكلاصحيحاكمنكذاك.

كمةكيفعره،كأوكيقواه،ك فهوكلاقدوُةكلملثىلكلاتيكي بغيكارشسرِمكأنكيّتبعهة،كويسرَيكعىلكخطةهة؛كفكلُّ
كأسوٍةكوقدوٍة. هوكفيهكحملُّ

فبهداهُم اقتدْه:

وئۇئ  وئ  ەئ  ]ەئ  تعةىل:ك فقةلك قبرِه،ك منك بةألنبيةِءك بةالقتدلِءك نبّيُهك لهللك أمَلك وقْدك
ۇئ ۆئ[ ]لألنعةم:90[.

أملًلك هذلك وإذلك ةَنك ولّتبْع.ك لقتِدك »أي:ك  :V لبنك ثريك قةلك ۆئ[ك ]ۇئ 
ارلسوِلكملسو هيلع هللا ىلصكفأّمتُهكتبٌعكاهكفيامكيرشعه،كويأملهمكبه«)1). 

V: »ويفكقصِصكلألنبيةِءكعربٌةكارشؤم نَيكهبم؛كفإهنمك ويقوُلكميُخكلإلسالمكلبنكتيشياك
كأنكيبترولكبامكهوكأ ثُلكمنكذاك،كوالكييأسولكإذلكلبترولكبذاَك،كويعرشولكأنهكقدكلبتيَلكبِهكمنكهوك الكبدَّ
خرٌيكم هم،كو ةنِتكلاعةقبُاكإىلكخرٍي،كفريتيّقِنكلمللتةُب،كويتِبكلملذنُب،كويقوىكإيامُنكلملؤم ني،كفبهةك

كلالّتسةُءكبةألنبيةِء«)2).  يصحُّ

ومنكلألموِركلاتيكأملنةكأنكنقتدَيكفيهةكبأنبيةِءكلهللكورسره:

1- القّوُة يف طاعِة الله تعاىل وعبادتِه:

وهذِهكلاصفُاكلاعظيشُاكمنكأبلزكمةكيفكحيةِةكلألنبيةِءكعريهمكلاصالُةكولاسالُم،كحيُثكإهنمكأ ثُلك
لا ةِسكعبةدًة،كوصالًة،كوإخبةتًةكهللكD،كوهذلكمع ىكقواهكتعةىل:ك]ڦ ڦ  ڦ   ڦ 

ڄ  ڄ ڄ ڄ[ ]ص: 45[.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]190/2[.
)2(ككجمشوعكلافتةوىك]178/15[.
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عنكعطةءكلخلللسةينكV قةل:ك»]  ڄ ڄ ڄ[،كأي:كأواوكلاقوِةكيفكلاعبةدِة،ك
ولاعرِمكبأمِلكلهلل«.ك

وعنكقتةدَةكV قةل:ك»أعطولكقّوًةكيفكلاعبةدِة،كوبرصًلكيفكلادين«)1). 

ولاشولهُدكيفكذ لكعبةدةكلألنبيةءكعريهمكلاصالةكولاسالمك ثريٌة،كم هة:ك

قواهكتعةىلكعىلكاسةِنكإبللهيَمكS: ]ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ائ  ائ[ ]إبللهيم:40[.

وقواهكتعةىلكيفكمدِحكإسامعيَلكS: ]ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ[ ]مليم:55[.

وقواهكتعةىلكيفكمدِحكإبللهيمكوإسحةَقكويعقوبكQ: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ[ 

]لألنبيةء: 73[.

أمةكنبّي ةكحمشٌدكملسو هيلع هللا ىلص،كفةاشولهُدكعىلك ثلةكعبةدتهكوقّوتهكفيهةك ثريٌةكجّدًل،كمعكأنهكقدكغفَلكاهكمةك
تقّدَمكمنكذنبهكومةكتأّخَل،كفهوكلاذيكقةلكاهكربهكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ[ ]لإلنسةن: 26[.

وقةَلكاه:ك].... پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ[ ]مليم:65[.

ڈ[  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ]چ  تعةىل:ك وقةلك
]لإلرسلء:79[.

2- كرثُة ذكرهْم لله D، وشّدُة ترّضعهْم ودعائهْم لُه سبحانُه مَع قّوِة عبادهتْم: 

فكةنولكيكثلونكمنكذ ِلكلهللكيفك لكلألوقةِت،كو ةنولكخيبتونكالهّبمكسبحةنه،كويترّضعونكاه،ك
ويدعونهكدعةًءكمتولصاًل،كمعك ثلِةكعبةدهتم،كوطوهلةكوت ّوعهة.ك

)1(ككجمشوعكلافتةوىك]170/19[.
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لهللكوسالمهكعريهم-كيترضعونك أنبيةؤهكورسرهك-صرولتك Dك يفك ةنك لهللك ذ َلك وقدك
إايهكيفكقضةءكحولئجهم،كويتوسرونكإايهكبتاممكفقلهمكإايهكورغبتهم؛كفقةلكتعةىل:ك]ٺ ٺ   
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ   ڃ چ چ[ ]لألنبيةء:84-83[.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ]ک  تعةىل:ك وقةلك
ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ   ے  ے    ھ  ھ  ھھ 
ې   ېې  ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  
ۇئ[  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ    ى  ى  ې 

]لألنبيةء:90-87[.

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكمديدكلارجوءكإىلكلهلل،ك ثرَيكلادعةِءكولاترّضعكوخةصاكيفكلملراّمت؛كففيكيومكبدرك
 Iلمتدتكم ةجةتهكالبهكوم ةمدتهكإيةهكأنكي رصهكومنكمعهكمنكلملسرشني؛كفعنكعشَلكبِنكلخلّطةِبك
كيديِه،كفجعَلكهيتُفكبلّبِه:»اللهمَّ أنجْز يل  كمدَّ كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاقبرَا،كثمَّ قةَل:كمّلةك ةَنكيوُمكبدٍركلستقبَلكنبيُّ
اللهمَّ إْن هتلْك هذِه العصابَة مْن أهِل اإلسالِم؛ ال تعبْد يف  اللهمَّ آِت ما وعدتني،  ما وعدتني، 
األرِض«،كفامكزلَلكهيتُفكبلّبِهكمةّدًلكيديِه،كمستقبَلكلاقبرِاكحّتىكسقَطكردلؤُهكعْنكم كبيِه،كفأتةُهكأبوكبكٍل،ك
كلهلل،ك فةَككم ةمدتَككرّبَك؛كفإّنُهك كلاتزمُهكمْنكورلئِه،كوقةَل:ك»يةكنبيَّ فأخَذكردلءُه،كفأاقةُهكعىلكم كبيِه،كثمَّ

سي جُزكاَككمةكوعدَك«)1). 

 :D 3- خشوعهْم وبكاؤهْم عنَد ذكِر الله

]ڎ ڎ   Dكعىلكلألنبيةِءكلاذينكذ لولكيفكسورةكمليم،كبقواهكسبحةنه:ك فأث ىكلهللك
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڱڱ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  ڻ   ڻ    ڻ[ ]مليم: 58[.

)1(ككرولهكمسرمك]1763[.
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و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخشىكلا ةسكهلل،كو ةَنكيقوُل:ك»واهلل إينيّ ألرجو أْن أكوَن أخشاكْم هلل 

وأعلمكْم بام أتيّقي«)1).

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيقول:ك»يا مقليَّب القلوِب ثبيّْت قلبي عىل دينَك«)2).

:D 4- االقتداُء هبدهيْم يف قّوِة العلِم بالله

فأنبيةءكلهللكورسرهكصىلكلهللكعريهمكوسرم،كوقدكأورثهمكهذلكلاعرمكتةمكلإليامنكولايقنيكبهك

سبحةنه،كهمكأعرمكلا ةسكبةهلل.

ولاعبدك رامك ةنكأعرمكبلبهك رامك ةنكأمدكتعظياًمكاهكوإخبةتًةكوعبةدًةكوخوفًةكوإخالصًةكوحمبًا.ك

قةلكلبُنكلاقّيمكV:ك»الكسبيَلكإىلكلاسعةدِةكولافالِحكالكيفكلادنية،كوالكيفكلآلخلِةكإالكعىلك

أيديكلاّلسِل،كوالكسبيَلكإىلكمعلفاكلاطّيبكولخلبيِثكعىلكلاتفصيِلكإالكمنكجهتهم،كوالكي ةُلكرضةك

لهللكلابّتَاكإالكعىلكأيدهيم.

فةاّطّيُبكمنكلألعامِل،كولألقولِل،كولألخالقكايَسكإالكهدهيم،كومةكجةؤولكبه.

فهُمكلمليزلُنكلاللجُحكلاذيكعىلكأقولهلم،كوأعامهلم،كوأخالقهمكتوزُنكلألقولُل،كولألخالُق،ك

ولألعامُل،كوبشتةبعتهمكيتشّيُزكأهُلكلهلدىكمنكأهِلكلاضالل.

فةارضورُةكإايهمكأعظُمكمنكرضورِةكلابدِنكإىلكروحه،كولاعنِيكإىلكنورهة،كولاّلوِحكإىلكحيةهتة،ك

كرضورٍةكوحةجٍاكفلضْتكفرضورُةكلاعبِدكوحةجتُهكإىلكلاّلسِلكفوقهةكبكثرٍي. فأيُّ

ومةكظ َّككبشْنكإذلكغةَبكع َككهديه،كومةكجةَءكبهكطلفَاكعنٍي،كفسَدكقربَك،كوصةَرك ةحلوِتك

إذلكفةرَقكلملةَء،كووضَعكيفكلملقالِة.

.J1(كرولهكلابخةريك]20[،كومسرمك]1110[،ك–ولارفظكاه–كعنكعةئشاك(
)2(ككرولهكلارتمذيك]3522[كعنكأمكسرشاكJ،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4801[.
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كهبذلك فحةُلكلاعبِدكع دكمفةرقِاكقربهكملةكجةَءكبهكلاّلسلك هذهكلحلةِل،كبلكأعظُم،كواكنكالكحيسُّ
،كومةكجللٍحكبشّيٍتكإيالُم. إالكقرٌبكحيٌّ

كمنكنصَحكنفسُه،ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفيجُبكعىلك لَّ وإذلك ةنْتكسعةدُةكلاعبِدكيفكلادلرينكمعرقًاكهبديكلا بيِّ
به،ك لجلةهرنيك بهكعنك مةكخيلُجك يعلَفكمنكهديه،كوسريتِه،كومأنِهك أنك نجةهتة،كوسعةدهتةك ك وأحبَّ

ويدخُلكبهكيفكعدلِدكأتبةعِه،كوميعتِه،كوحزبه.

،كومستكثٍل،كوحملوٍم،كولافضُلكبيدكلهللكيؤتيهكمنكيشةء،كولهللكذوك ولا ةُسكيفكهذلكبنيكمستقلٍّ
لافضِلكلاعظيِم«)1). 

ملاذا نقتدي بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟

1- ألن حياته هي حياة أكمل الناس:

كأنكنتعّلَفكعىلكهذهك لختةرُهكلهللكDكعنكعرٍمكوحكشٍا،كولصطفةُهكعىلكلابرِش؛كفكةَنكالكبدَّ
لحليةِةكلملبةر ِاكلاتيكص عْتكعىلكعنِيكلهللكF؛كاعّرهةكأنكتكونكنربلسًةكحليةت ة،كونجةًةكألّمت ة.ك

:D 2- طاعًة ألمِر الله

بةالقتدلِءكبه،كولاتأّسكهبديه،كقةلكلهللكD: ]وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ   
ېئ  ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی[ ]لألحزلب:21[.

وقةل:ك]ڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ [ ]لا ور:63[. 

3- لعصمِة الله D لُه:

كبشنكهذهك كعريه،كفحليٌّ حلفِظكلهللكDكاُه،كوعصشتهكاهكمنكلاّزاِل،كواوكوقَعكم هكلخلطُأكملكيقلَّ

صفةتهكأنكيقتدىكبه،كوتدرَسكحيةتُه،كويتعّلَفكعىلكهديه.

)1(ككزلدكلملعةدك]69/1[.
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4- يف حياتِه ملسو هيلع هللا ىلص العرُب:

كيفكدرلسِاكحيةتهكأ رَبكلاعظةِتكولاعرِب؛كسولٌءكمةكيتعّرُقكبةإليامِنكولاتوحيد،كأوكفيامكيتعّرُقك ألنَّ

بأخالقهكوسرو ه،كأوكهبديهكوم هجه،كوصربهكيفكلادعوِة،كولارصلِعكمعكلابةطِلكوأهره.ك

٥- االقتداُء بالّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رشُط الفالِح والّنرِص:

كبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكأقواهكوأفعةاهكومامئره،كوملكنقتِفكأثلُه؛كفرنكنفرَحكأبدًل،كوانك فإذلكملكنتأسَّ

ن ترَصكأبدًل.

٦- الّنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قدوٌة يف كلِّ أحوالِه:

كلاصديِق،ك كلألِخ،كومنكلا بيِّ كلازوِج،كومنكلا بيِّ كلالجِل،كومنكلا بيِّ أملكجيعِلكلهللكDكمنكلا بيِّ

كقدوًةكا ةكيفك لكأحولاه؟ كلاقةئِد،كأملكجيعِلكلهللكDكمخصّيَاكلا بيِّ كلحلة ِم،كومنكلا بيِّ ومنكلا بيِّ

معرفُة سريِة الّنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رضورٌة لالقتداِء بِه:

كإذًلكمنكوقفٍاكمتأّنيٍاكع دكجةنِبكلالقتدلِءكاتعلفك يفكهتتديكهبديِه؟ك فالكبدَّ

 يَفكتّتبُعكس ّتُه؟ك

كملسو هيلع هللا ىلصكأسوًةكاك؟ك  يفكيكوُنكلا بيُّ

الكبدكاذاككمنكلالطالعكعىلكجولنبكمنكحيةتهكوسريتهكومولقفهكوعالقةتهكبأص ةفكلا ةسك

عىلكلختالفكأج ةسهمكوأحولهلم.

( 0 )
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جوانُب االقتداِء بالنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

كملسو هيلع هللا ىلصكجيُدكأهنةكحوْتكمجيَعكمكةرِمكلألخالِقكلاتيكتولطَأكعريهةكفضالُء،ك إنكلملتأّمَلكيفكسريِةكلا بيِّ

ونجبةُءكلابرِش،كونبالؤهم.

فهَو ملسو هيلع هللا ىلص قدوٌة يف اخللِق احلسِن:

قةلكلهللكE: ]ڱ ڱ   ڱ ں[ ]لاقرم:4[.

فكةَنكخرقُهكملسو هيلع هللا ىلص لاقلآَن)1)،كيلىضكالضةُه،كويغضُبكاغضبه،كمْلكيكْنكفةحشًة،كوالكمتفّحشًة)2)،ك

والكصّخةبًةكيفكلألسولِق،كوالكجيزيكبةاّسّيئِاكلاّسّيئَا،كواكْنكيعفوكويصفُح)3).

كJكقةاْت:ك»مةكرأيُتكأحدًلكأحسنكخرقًةكمْنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص«)4).  وعْنكصفّياكب تكحييٍّ

وقةَلكأنٌسكI:ك»ولهللكاقْدكخدمتُهكتسَعكس نَي،كمةكعرشتُهكقةَلكايشٍءكص عتُه:كاـَمكفعرَتك

 ذلكو ذل؟كأْوكايشٍءكتل تُه:كهاّلكفعرَتك ذلكو ذل«)5). 

.J1(ككرولهكمسرمك]746[كعنكعةئشاك(
.L2(ككرولهكلابخةريك]3559[،كومسرمك]2321[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوك(

.Jكرولهكلارتمذيك]2016[كعنكعةئشاك) )3ك
كيفكلألوسطك]6578[كبإس ةٍدكحسنك امكقةلكلحلةفظكلبنكحجلكيفكفتحكلابةريك]575/6[. )4(ككرولهكلاّطربلينُّ

)5(ككرولهكلابخةريك]2768[،كومسرمك]2310[.
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وقةَلكأنٌسكIكأيضًة:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكأحسِنكلا ّةِسكخرقًة،كفأرسر يكيومًةكحلةجٍا،ك

كعىلكصبيةٍن،ك كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفخلجُتكحّتىكأملَّ فقرُت:كولهللكالكأذهُب،كويفكنفيسكأْنكأذهَبكملةكأملينكبِهكنبيُّ

وهْمكيرعبوَنكيفكلاّسوِق،كفإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكقبَضكبقفةَيكمْنكورلئي،كقةَل:كف ظلُتكإايِهكوهَوك

يضحُك،كفقةَل:ك»يا أنيُس، أذهبَت حيُث أمرتَك؟«،كقةَل:كقرُت:كنعْمكأنةكأذهُبكيةكرسوَلكلهلل)1). 

وقدوٌة يف احللِم، والعفِو:

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ]پ   :D لهللك قةلك

ٹ[ ]آلكعشللن:159[. 

غريُظك ك نجللينٌّ بلٌدك وعريِهك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيِّ مَعك أميشك »  ُتك قةَل:ك Iك مةاٍكك بِنك أنِسك وعْنك

قْدك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيِّ عةتِقك صفحِاك إىلك نظلُتك حّتىك مديدًةك جذبًاك فجذبُهك ،ك أعلليبٌّ فأدر ُهك لحلةميِا،ك

كقةَل:كمْلكيلكمْنكمةِلكلهللكلّاذيكع دَك،كفةاتفَتكإايِه،ك أّثلْتكبِهكحةميُاكلاّلدلِء؛كمْنكمّدِةكجذبتِه،كثمَّ

كأمَلكاُهكبعطةٍء«)2).  فضحَك،كثمَّ

وقدوٌة يف احلياِء:

كحيةًءكمَنكلاعذرلِءكيفكخدرهة،كفإذلك كملسو هيلع هللا ىلصكأمدَّ كIكقةَل:ك» ةَنكلا ّبيُّ عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ

رأىكميئًةكيكلهُهكعلف ةُهكيفكوجهِه«)3). 

وقدوٌة يف الّشفقِة والّرمحِة:

قةلكلهللكتعةىل:ك]ک ک گ     گ گ[ ]لألنبيةء:107[.

)1(ككرولهكمسرمك]2310[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3149[،كومسرمك]1057[.
)3(ككرولهكلابخةريك]6102[،كومسرمك]2320[.
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كIكقةَل:كصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايرًا،كفقلَأكبآيٍاكحّتىكأصبَحكيل ُعكهبة،كويسجُدك وعْنكأيبكذرٍّ

هبة:ك]وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ[ ]لملةئدة:118[،كفراّمكأصبَحك

قرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كمةكزاَتكتقلُأكهذِهكلآليَاكحّتىكأصبحَتكتل ُعكهبة،كوتسجُدكهبة.كقةَل:ك»إينيّ 

 D باهلل  يرشُك  ال  ملْن  اهللُ  شاَء  إْن  نائلٌة  وهَي  فأعطانيها،  تي،  ألميّ فاعَة  الشيّ  D ربيّ  سألُت 

شيئًا«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكنفٍلكمْنكقومي،كفأقش ةكع دُهكعرشيَنك وعْنكمةاِككبِنكلحلويلِثكIكقةل:كأتيُتكلا ّبيَّ

ايرًا،كو ةَنكرحياًمكرفيقًة،كفراّمكرأىكموق ةكإىلكأهةاي ة؛كقةَل:ك»ارجعوا، فكونوا فيهْم، وعليّموهْم، 

كْم أكربكْم«)2).  ْن لكْم أحدكْم، وليؤميّ الُة؛ فليؤذيّ وصليّوا، فإذا حرضْت الصيّ

وقدوٌة يف املحافظِة عىل حسِن العهِد:

مةكغلُتكعىلكخدجيَا،ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ نسةِءك مْنك أحٍدك مةكغلُتكعىلك قةاْت:ك Jك عةئشَاك عْنك

كيبعثهةك كيقّطعهةكأعضةًء،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلصكيكثُلكذ لهة،كورّبامكذبَحكلاّشةَة،كثمَّ ومةكرأيتهة،كواكْنك ةَنكلا ّبيُّ

ا كانْت،  يفكصدلئِقكخدجيَا،كفلّبامكقرُتكاُه:ك أّنُهكملْكيكْنكيفكلاّدنيةكلملأٌةكإاّلكخدجيُا،كفيقوُل:ك»إنيّ

وكانْت، وكاَن يل منها ولٌد«)3). 

وقدوٌة يف الّتواضِع:

قةلكلهللكEكا بّيهكملسو هيلع هللا ىلص:ك]ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ[ ]لاشعللء:215[،ك

لملؤم ني،ك افقللءك ولاّلفِقك ولاّرنِي،ك بةاتولضع،ك Fك لهللك أملُهك ولرفْقكهبم.ك جةنبَك،ك ك انّيْ يع ي:ك

وغريهمكمنكلملسرشني.

)1(ككرولهكأمحدك]20821[،كوحس هكمعيبكلألرنةؤوط.
)2(ككرولهكلابخةريك]628[،كومسرمك]674[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3818[،كومسرمك]2435[.
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بهكحيُثك فت طرُقك بيدِه،ك تأخُذك لجلةريُاك و ةنِتك عريهم)1)،ك فيسّرُمك لاصبيةِن،ك كعىلك يشلُّ فكةنك

مةءْت)2)،كو ةَنكخيصُفكنعرُه،كويلقُعكثوبُه)3)،كوحيرُبكمةته)4)،كوجيةاُسكلملسة نَي)5)،كويشيشك

معكلألرمرِاكولايتيِمكيفكحةجتهام)6)،كوجييُبكدعوَةكمنكدعةهكواوكإىلكأيرِسكيشٍء،كويعوُدكلملليَض،ك

ويشهُدكلجل ةزَة،كويل ُبكلحلامَر،كوجييُبكدعوَةكلاعبِد)7). 

وقدوٌة يف الّشجاعِة:

كبنكأيبكطةابكIكقةَل:ك»اـاّمكحرَضكلابأُسكيوَمكبدٍركلّتقي ةكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةَنك عْنكعيلِّ

كلا ّةِسكمةك ةَن،كأْوكملْكيكْنكأحٌدكأقلَبكإىلكلملرش نَيكم ُه«)8). مْنكأمدِّ

ك كلابأُسكنّتقيكبِه،كوإنَّ وع دكمسرمك]1776[كعنكلاربلِءكبنكعةزبكقةَل:ك»  ّةكولهللكإذلكلمحلَّ

كملسو هيلع هللا ىلص«. لاّشجةَعكم ّةكاّرذيكحيةذيكبِهك-يع يكلا ّبيَّ

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأحسَنكلا ّةِس،كو ةَنكأجوَدكلا ّةِس،ك

فترّقةهْمك لاّصوِت،ك قبَلك نةٌسك فةنطرَقك ايرٍا،ك ذلَتك لملدي ِاك أهُلك فزَعك واقْدك لا ّةِس،ك أمجَعك و ةَنك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرلجعًة،كوقْدكسبقهْمكإىلكلاّصوِت،كوهَوكعىلكفلٍسكأليبكطرحَاكعلٍيك]أي:كبالكرسج[ك

.I1(ككرولهكلابخةريك]6247[،كومسرمك]2168[كعنكأنسكبنكمةاكك(
)2(ككرولهكأمحدك]11530[،كوعّرقهكلابخةريكيفك تةبكلألدبكمنكصحيحهكجةزمًةكبه،كوصّححهكلألابةينكيفكحتقيقك

لملشكةةك]5809[.
)3(ككرولهكأمحدك]24228[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]5647[.
)4(ككرولهكأمحدك]25662[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]5646[.

)5(ككي ظل:كصحيحكمسرمك]2413[.
)6(ككرولهكلا سةئيك]1414[كعنكعبدكلهللكبنكأيبكأوىفكI،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]6390[.

)7(ككي ظل:كمدلرجكلاسةاكنيك]328/2[.
)8(ككرولهكأمحدك]1045[،كوصححهكمعيبكلألرنؤوط.



تعامالت النبي 26

ُه لبحٌر«.كقةَل:كو ةَنك يفكع قِهكلاّسيُف،كوهَوكيقوُل:ك»ملْ تراعوا، ملْ تراعوا«.كقةَل:ك»وجدناُه بحرًا، أْو إنيّ
فلسًةكيبّطُأ«)1). 

وهذلكمنكمجرِاكمعجزلتهكملسو هيلع هللا ىلصك ونُهكر َبكفلسًةكقطوفًةكبطيئًة،كفعةدكبحلًلكالكيسةبق،كوالكجيةرى.

وقدوٌة يف اجلوِد والكرِم:

عْنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأجوَدكلا ّةِس،كو ةَنكأجودكمةكيكوُنكيفك
كايرٍاكمْنكرمضةَن،كفيدلرسُهكلاقلآَن،كفرلسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  رمضةَنكحنَيكيرقةُهكجربيُل،كو ةَنكيرقةُهكيفك لِّ

أجوُدكبةخلرِيكمَنكلاّليِحكلمللسرِا«)2). 

وعِنكجةبلكبنكعبدكلهللكLكقةل:ك

،كفقةَل:كال«)3).  كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكيشٍءكقطُّ »مةكُسئَلكلا ّبيُّ

وعنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:ك»مةكسئَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلإلسالِمكميئًةكإاّلكأعطةُه«،ك
كحمّشدًلك قةَل:ك»فجةءُهكرجٌل،كفأعطةُهكغ اًمكبنَيكجبرنِي،كفلجَعكإىلكقومِه،كفقةَل:كيةكقوِم،كأسرشول؛كفإنَّ

يعطيكعطةًءكالكخيشىكلافةقَا«)4). 

وقدوٌة يف اخلشيِة واخلوِف مَن الله:

Iكقةَل:ك»رأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيصيّلكويفكصدرِهكأزيٌز)5)ك أزيِزك أبيِهك عْنكمطّلٍفكعْنك

لاّلحىكمَنكلابكةِء،كملسو هيلع هللا ىلص«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2908[،كومسرمك]2307[.
)2(كرولهكلابخةريك]6[،كومسرمك]2308[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6034[،كومسرمك]2311[.
)4(ككرولهكمسرمك]3312[.

)5(ككلألزيز:كصوتكلابكةء،كوقيل:كهوكأنكجييشكجوفهكويغىلكبةابكةء،كلنظل:كلا هةياك]45/1[.
)6(ككرولهكأبوكدلودك]904[،كوصححهكلألابةين.
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فقةَل:ك قْدكمبَت!«،ك لهلل،ك »يةكرسوَلك I:ك بكٍلك أبوك قةَلك قةَل:ك Lك عّبةٍسك لبِنك وعِنك

رْت«)1).  مُس كويّ »شييّبتني هوٌد، والواقعُة، واملرسالُت، وعمَّ يتساءلوَن، وإذا الشيّ

وقدوٌة يف الّزهِد يف الّدنيا والّتنّزِه عْن مكاسبها: 

أدٍمك بي ُهكوبي ُهكيشٌءكوحتَتكرأسِهكوسةدٌةكمْنك مةك Iكوهوكعىلكحصرٍيك دخَلكعريِهكعشُلك

]أي:كجرد[كحشوهةكايٌف،كوع َدكرأسِهكأهٌب)2)كمعّرقٌا،كقةلكعشُل:كفلأيُتكأثَلكلحلصرِيكيفكج بِه؛ك

وأنَتك فيِه،ك مهةك فيامك وقيرَصك ك رسى،ك إنَّ لهلل،ك رسوَلك يةك فقرُت:ك يبكيَك؟«،ك »ما  فقةَل:ك فبكيُت،ك

نيا، ولنا اآلخرُة«)3).  رسوُلكلهلل،كفقةَل:ك»أما ترىض أْن تكوَن هلُم الديّ

كعىلك كأصحةبهكعىلكلازهِدكيفكلادنية،كولاتعّرقكبةآلخلِةك ةنكحيجُّ ويفكلاوقِتكلاذيك ةَنكحيثُّ

)4)،كوقطيفٍاكالكتكةدكتسةويكأربعاكدرلهَم)5).  رحٍلكرثٍّ

وقدوٌة يف الّثباِت مَع اليقنِي بوعِد الله:

اُهك قةَلك Iك لاربلِءك عْنك إسحةَقك أيبك عنك ]1776[ك ومسرمك ]2864[،ك لابخةريك روىك

كملسو هيلع هللا ىلص،كواكْنكوىّلكرسعةُنكلا ّةِسك رجٌل:كيةكأبةكعامرَةكوّايتْمكيوَمكح نٍي!كقةَل:ك»الكولهللكمةكوىّلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكبغرتِهكلابيضةِء،كوأبوكسفيةَنكبُنكلحلةرِثكآخٌذك )أولئرهم(كفرقيهْمكهولزُنكبةا ّبِل،كولا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»أنا النيّبيُّ ال كذْب، أنا ابُن عبِد املطيّلْب«. برجةمهة،كولا ّبيُّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3219[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3723[.
)2(ككمجعكإهةب،كوهوكلجلردكلاذيكملكيبدغ،كلنظل:كلا هةياك]198/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5843[،كومسرمك]1479[.
)4(ككأي:كخرٍقكبةٍل،كلنظل:كلا هةياك]479/2[.

)5(ككرولهكلبنكمةجاك]2890[كعنكأنسكبنكمةاككI،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2617[كبشجشوعك
طلقهكومولهده.ك
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وقدوٌة يف الّصرِب عىل الّناِس والعفِو عِن املسيىِء: 

كوالكغريٍظكوالكسّخةٍبكبةألسولِق،كوالكيدفُعكلاّسّيئَاك وقدكجةءكوصفهكيفكلاّتورلِة:ك»ايَسكبفظٍّ

بةاّسّيئِاكواكْنكيعفوكويصفُح«)1).

وقدوٌة يف كرثِة االستغفاِر والّتوبِة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»واهلل إينيّ ألستغفُر اهللَ، وأتوُب إليِه يف اليوِم  عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

ًة«)2).  أكثَر مْن سبعنَي مريّ

وهَو قدوٌة يف العبادِة:

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيقوُمكمَنكلاّريِلكحّتىكتتفّطَلك]أي:كتتشّقق[كقدمةُه،ك كنبيَّ عْنكعةئشَاكJكأنَّ

فقةاْتكعةئشُا:كملَكتص ُعكهذلكيةكرسوَلكلهلل،كوقْدكغفَلكلهللُكاَككمةكتقّدَمكمْنكذنبَك،كومةكتأّخَل؟كقةَل:ك

»أفال أحبُّ أْن أكوَن عبدًا شكورًا«)3). 

مْنك رأيتِهك يشٍءك بأعجِبك »أخربي ةك J:ك اعةئشَاك قةَلك أّنُهك Iك عشرٍيك بِنك عبيِدك وعْنك

لاّريةيل،كقةَل:ك»يا عائشُة، ذريني  كقةاْت:ك»اـاّمك ةَنكايرٌاكمَنك رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص«،كقةَل:كفسكتْت،كثمَّ

كقةَمك كمةكرّسَك،كقةاْت:كفقةَم،كفتطّهَل،كثمَّ كقلبَك،كوأحبُّ يلَة لرب«،كقرُت:كولهللكإيّنكألحبُّ أتعبيُّد الليّ

كحليتُه،ك كبكى،كفرْمكيزلكيبكيكحّتىكبلَّ كحجلُه،كقةاْت:كثمَّ يصيّل،كقةاْت:كفرْمكيزلكيبكيكحّتىكبلَّ

كلألرَض،كفجةَءكبالٌلكيؤذنُهكبةاّصالِة،كفراّمكرآُهكيبكي،ك كبكى،كفرْمكيزلكيبكيكحّتىكبلَّ قةاْت:كثمَّ

قةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كملَكتبكي،كوقْدكغفَلكلهللُكاَككمةكتقّدَمكومةكتأّخَل؟كقةَل:ك»أفال أكوُن عبدًا شكورًا؟ 

.L1(ككرولهكلابخةريك]2125[كعْنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِصك(
)2(ككرولهكلابخةريك]6307[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4837[،كومسرمك]2820[.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  فيها:  ْر  يتفكيّ وملْ  قرأها،  ملْن  ويٌل  آيٌة،  يلَة  الليّ عيلَّ  نزلْت  لقْد 

ک ک ک ک گ گ[ ]آلكعشللن:190[كلآليَاك ّرهة)1). 

وىفكمهِلكرمضةَن،ك ةَنكهديهكلإل ثةَركمنكأنولِعكلاعبةدلِت،كيكثُلكفيهكمنكلاصدقِاكولإلحسةِن،ك

وتالوِةكلاقلآِن،كولاصالِة،كولاّذ ِل،كولالعتكةِف.

ويفكلاتطّوع:ك ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيصومكحتىكيقةل:كالكيفطُل،كويفطُلكحّتىكيقةَل:كالكيصوُم،كومةكلستكشَلك

صيةَمكمهلكغرَيكرمضةن،كومةك ةنكيصوُمكيفكمهٍلكأ ثَلكممّةكيصوُمكيفكمعبةن)2)،كو ةنكيتحّلىكصيةمك

يومكلالث نيكولخلشيس)3). 

ويفكقللءةكلاقلآن:ك ةنتكقللءتهكتلتيالً،كالكهّذًلكوالكعجرًا،كبلكقللءًةكمفرّسًةكحلفًةكحلفًة،كو ةنك

ك]ڀ[)4)،كو ةَنك ك]ڀ[،كويشدُّ ،كفيشدُّ كع َدكحلوِفكلملدِّ يقّطُعكقللءتهكآيًاكآيًا،كو ةنكيشدُّ

يستعيُذكبةهللكمنكلاشيطةِنكلالجيِمكيفكأّوِلكقللءته،كفيقوُل:ك»ڃ ڃ ڃ چ چ«،كورّبامك ةنك

جيم من مهزهِ ونفخِه، ونفثِه«)5)،كو ةنكاهكملسو هيلع هللا ىلصكحزبك يطاِن الريّ يقول:ك»اللهمَّ إينيّ أعوُذ بَك مَن الشيّ

كبه. يقلؤه،كوالكخيلُّ

و ةنكيقلأكلاقللنكقةئاًم،كوقةعدًل،كومضطجعًة،كومتوضئًة،كوحمدثًة،كوملكيكْنكيش عهكمنكقللءتهك

إالكلجل ةبا«)6). 

(كرولهكلبنكحبةنك]620[،كوحّس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]68[. )1ك
)2(ككرولهكلابخةريك]1969[،كومسرمك]1156[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]745[،كولا سةئيك]2361[،كولبنكمةجاك]1739[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكلألابةين.
)4(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]5046[.

كرولهكأبوكدلودك]775[،كولارتمذيك]242[،كولا سةئيك]899[كعنكأيبكسعيدكلخلدريكI،كوصححهكلألابةين. )5(ك
)6(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]482/1[.
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 :D وهَو قدوٌة يف ذكرِه للِه

كملسو هيلع هللا ىلصكأ شَلكلخلرِقكذ لًلكهللكD،كو ةنكيذ لكلهللكيفك لكأحيةنه،كقةئاًمكوقةعدًل،ك فقدك ةَنكلا بيُّ

ومةميًةكورل بًة،كوسةئلًلكونةزالً.

ودعا إىل االقتداِء بِه يف صالتِه، وصيامِه، وزواجِه: 

كملسو هيلع هللا ىلصكيسأاوَنكعْنكعبةدِةك فعنكأنسكبنكمةاٍككIكقةل:كجةَءكثالثُاكرهٍطكإىلكبيوِتكأزولِجكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص؟كقْدكغفَلك كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكأخربولك أهّنْمكتقةّاوهة!ك]أي:كلعتربوهةكقريرًا[كفقةاول:كوأيَنكنحُنكمْنكلا ّبيِّ لا ّبيِّ

اُهكمةكتقّدَمكمْنكذنبِه،كومةكتأّخَل.

أفطُل،كوقةَلك لاّدهَلكوالك أنةكأصوُمك أبدًل،كوقةَلكآخُل:ك لاّريَلك فإيّنكأصيّلك أنةك أّمةك قةَلكأحدهْم:ك

آخُل:كأنةكأعتزُلكلا ّسةَء،كفالكأتزّوُجكأبدًل.

فجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإايهْم،كفقةَل:ك»أنتْم اليّذيَن قلتْم كذا وكذا؟ أما واهلل إينيّ ألخشاكْم هلل، وأتقاكْم 

ُج النيّساَء. فمْن رغَب عْن سنيّتي فليَس منيّي«)1). لُه، لكنيّي أصوُم وأفطُر، وأصيليّ وأرقُد، وأتزويّ

قةلكلبنكحجلكV:ك»قواه:ك»فمْن رغَب عْن سنيّتي؛ فليَس منيّي«،كأي:كمْنكتلَككطليقتي،ك

وأخَذكبطليقِاكغرييكفريَسكم ّي.

عىلك ايتقّوىك وي ةم؛ك لاّصوم،ك عىلك ايتقّوىك فيفطُل؛ك لاّسشحا،ك لحل يفّياك ملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبّيك وطليقاك

لاقيةم،كويتزّوج؛كاكرِسكلاّشهوة،كوإعفةفكلا ّفس،كوتكثريكلا ّسل.ك

،ك كمْنكعزَمكعىلكعشلكبلٍّ ويفكلحلديث:كدالااكعىلكتتّبعكأحولكلأل ةبل؛كارّتأّسكبأفعةهلْم،كوأنَّ

ولحتةَجكإىلكإظهةرهكحيُثكيأمُنكلاّليةَء؛كملْكيكْنكذاَككمم وعًة«)2).

)1(ككرولهكلابخةريك]5063[،كومسرمك]1401[.
)2(ككفتحكلابةريك]106/9[. 
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: قدوٌة يف احلجِّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كولاتأّسكبِه. كمنكأوضِحكعبةدلِتكلإلسالِمكلاتيكيتجىّلكفيهةكلتبةُعكلا بيِّ ولحلجُّ

وقدكأملكملسو هيلع هللا ىلصكبةالقتدلءكبهكيفكلحلجكبقواه:ك»لتأخذوا مناسككْم؛ فإينيّ ال أدري لعيليّ ال أحجُّ 

تي هذِه«)1).  بعَد حجيّ

كملسو هيلع هللا ىلصكالكيقترُصكعىلكصفةتهكلملع وّيِا،كبلكيتعّدىكذاك؛كايششَلكلالقتدلَءكبهكيفك ولالقتدلءكبةا بيِّ

جولنِبكحيةتهكلاعشرّيِا،كفهديهكيفكذاككملسو هيلع هللا ىلصكأ شُلكهدٍي،كيقتديكبهكلملسرُم.

كموجودًل،كوالكيتكّرُفكمفقودًل. ففيكلاطعةِمكولارشلِب؛كالكيلدُّ

،كإنكلمتهةهكأ ره،كوإالكتل ه)2).  مةكقّلَبكإايهكيشٌءكمنكلاطيبةِتكإالكأ ره،كمةكعةبكطعةمًةكقطُّ

ويلىكلهلالُل،كثمكلهلالُل،كثمكلهلالُل،كوالكيوقدكيفكبيتهكنةٌر)3). 

أطعمَت  »اللهمَّ  قةل:ك طعةمهك منك فلَغك فإذلك اهلل«،ك »بسِم  قةل:ك لاطعةُمك إايهك قّلَبك إذلك و ةنك

وسقيَت، وأغنيَت وأقنيَت، وهديَت وأحييَت، فلَك احلمُد عىل ما أعطيَت«)4). 

وإذلكأ لكع دكقومكملكخيلجكحتىكيدعَوكهلم)5). 

،كفإنكأعوزُهكصرَب،كحتىكإنهكاريبُطكعىلكبط هكلحلجلكمنكلجلوِع،كو ةَنكالكيأنُفك يأ ُلكمةكتيرّسَ

منكمؤل راكأحٍدكصغريًلك ةنكأوك بريًل،كحّلًلكأوكعبدًل،كأعللبّيًةكأوكمهةجلًل)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1297[.
)2(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]3563[،كوصحيحكمسرمك]2064[.
)3(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]2567[،كوصحيحكمسرمك]2972[.

)4(ككرولهكأمحدك]16159[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4768[.
)5(ككي ظل:كحديثكعبِدكلهللكبِنكبرٍسكيفكصحيحكمسرمك]2042[.

)6(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]147/1[.
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ويف الّنوِم واالستيقاِظ:

 ةنكي ةُمكإذلكدعتهكلحلةجُاكإىلكلا وِمكعىلكمّقهكلأليشن،كذل لًلكلهللكتعةىل،كغرَيكممترئكلابدِنكمنك

لاطعةِمكولارشلِب.

كقةَل:ك»اللهمَّ قني عذابَك يوَم تبعُث عبادَك«)1).  و ةَنكإذلكأرلَدكأْنكي ةَمكوضَعكيدُهكحتَتكرأسِهكثمَّ

ك و ةنكيستيقظكإذلكصةحكلاّصةرُخ،كفيحشُدكلهللَكتعةىلكويكرّبه،كوهيّررهكويدعوه،كثمكيستةُك،كثمَّ

يقومكإىلكوضوئه،كثمكيقُفكارصالةكبنيكيدْىكرّبه،كم ةجيًةكاهكبكالمه،كمث يًةكعريه،كرلجيًةكاه،كرلغبًةك

رلهبًة.

و ةنكي ةُمكعىلكلافللِشكتةرًة،كوعىلكلحلصرِيكتةرًة،كوعىلكلألرِضكتةرًة،كوعىلكلارسيلكتةرًة)2). 

قدوٌة يف كالمِه وسكوتِه وضحكِه وبكائِه:

كمرسِعكالكحيفظ،كوالكم قطٍعك ،كايسكهبذٍّ كيعّدهكلاعةدُّ  ةنكإذلكتكّرم؛كتكّرَمكبكالٍمكمفّصِلكمبنّيٍ

ختّررهكلاسكتةُتكبنيكأفللدكلاكالم،كبلكهديهكفيهكأ شُلكلهلدي.

و ةنك ثريًلكمةكيعيُدكلاكالَمكثالثًةكايعقَلكع ُه،كو ةَنكإذلكسّرمكسّرمكثالثًة)3).

و ةَنكطويَلكلاسكوِت،كالكيتكرُمكبيشٍءكيفكغرِيكحةجٍا،كويتكّرمكبجولمعكلاكالِم،كفصٍلكالك

كإالكفيامكيلجوكثولبه،كوإذلك لهكلايشء؛ك فضوٍلكوالكتقصرٍي،كو ةَنكالكيتكّرُمكفيامكالكيع يِه،كوالكيتكرمُّ

علَفكيفكوجهه.

كضحكهكلاتبّسم،كبلك ّرهكلاتبّسُم،كفكةنكهنةيُاكضحكهكأنكتبدَوكنولجذه. و ةنكجلُّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3398[كعنكحذيفاكبنكلايامنكI،كوصححهكلألابةين.
)2(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]155/1[،ك]246/4[.

.I3(ككرولهكلابخةريك]94[كعنكأنسكبنكمةاكك(
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و ةنكيضحُككممةكيضحُككم ه،كوهوكممةكيتعّجُبكمنكمثرِه،كويستغلُبكوقوعهكويست در)1). 

وأّمةكبكةؤهكملسو هيلع هللا ىلص،كفكةنكمنكج ِسكضحكه،كملكيكْنكبشهيٍق،كورفِعكصوٍت،ك امكملكيكْنكضحكهك

بقهقهٍا،كواكنك ةنْتكتدمُعكعي ةهكحتىكهتشال،كويسشعكاصدرهكأزيٌز.

و ةنكبكةؤُهكتةرًةكرمحًاكارشّيِت،كوتةرًةكخوفًةكعىلكأّمتهكومفقًاكعريهة،كوتةرًةكمنكخشيِاكلهلل،ك

وتةرًةكع َدكسامِعكلاقلآِن،كوهوكبكةُءكلمتيةٍقكوحمبٍاكوإجالٍل،كمصةحٌبكارخوِف،كولخلشيِا.

وملةكمةَتكلب هكإبللهيُم؛كدمعْتكعي ةهكوبكىكرمحًاكاه،كوبكىكاـاّمكمةهدكإحدىكب ةتهكونفسهةك

تفيُض)2). 

وبكىكمّلةكقلأكعريهكلبُنكمسعوٍدكسورَةكلا سةِء)3). 

لاكسوف،ك صالةك وصىلك لاّششُس،ك ملةك سفتك وبكىك مظعون،ك بنك عثامنك مةتك ملةك وبكىك

وجعَلكيبكيكيفكصالته،كوجعلكي فُخ.

وبكىكملةكجرسكعىلكقربكإحدىكب ةته،كو ةَنكيبكيكأحيةنًةكيفكصالةكلاّريِل)4). 

قدوٌة يف خطبتِه: 

كغضبهكحتىك أّنُهكم ذُركجيٍش،كالكخيطُبك  ةنكإذلكخطَب؛كلمحّلتكعي ةه،كوعالكصوته،كولمتدَّ

خطبًاكإالكلفتتحهةكبحشدكلهلل.ك

و ةنكمدلُركخطبهكعىلكمحِدكلهلل،كولاث ةِءكعريهكبآالئه،كوأوصةِفك اماهكوحمةمده،كوتعريِمكقولعِدك

)1(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]182/1[.
.J 2(ككي ظل:كمس دكأمحدك]21272[،كوهيكأمةما،كأوكأميشاكب تكزي ب(

.I3(ككرولهكلابخةريك]4582[،كومسرمك]800[كمنكحديثكلبنكمسعودك(
)4(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]183/1[.
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لإلسالِم،كوذ ِلكلجل ّاكولا ّةِركولملعةِد،كولألمِلكبتقوىكلهلل،كوتبينِيكمولردكغضبه،كومولقِعكرضةه،ك
فعىلكهذلك ةَنكمدلُركخطبه.

كخطبتهك كوقٍتكبامكتقتضيهكحةجُاكلملخةطبنيكومصرحتهم،كو ةنكيقرّصُ و ةنكخيطبكيفك لِّ
أحيةنًة،كويطيرهةكأحيةنًة،كبحسِبكحةجاكلا ةِس)1). 

وقدوة يف املعامالت:

 ةنكأحسَنكلا ّةِسكمعةمرًا.

بةعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكولمرتى،كوآجل،كولستأجل،كومةرَككغريه،كوملةكقدمكعريهكرشيكُهكقةَل:ك
أمةكتعلف ي؟كقةل:ك»أمةك  َتكرشيكي؟كف عَمكلارّشيُكك  َتكالكتدلري،كوالكتةري«)2).

ولمرتىك ولستعةَر،ك رهٍن،ك وبغريك بلهٍن،ك ولستدلَنك عريهة،ك وأثةَبك لهلديَا،ك وقبَلك وأهدى،ك
كولملؤّجِل. بةاثشِنكلحلةلِّ

و ةَنكإذلكلسترَفكسرفًة؛كقىضكخريًلكم ه،كو ةنكإذلكلستسرَفكمنكرجلكسرفًة؛كقضةهكإيةه،ك
لِف احلمُد واألداُء«)3). ودعةكاه،كفقةل:ك»بارَك اهللُ لَك يف أهلَك ومالَك، إنيّام جزاُء السيّ

ووقَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأرضًةك ةنتكاه،كجعرهةكصدقًاكيفكسبيلكلهلل.

عريهة،كوالك يغضْبك فرمك مغيثًة،ك مللجعتهةك بليلُةكمفةعتهكيفك ورّدْتك إايه،ك وتشّفع،كومّفعك
عتَب،كوهوكلألسوةكولاقدوة.

وحرَفكيفكأ ثَلكمنكثامننيكموضعًة،كوأملهكلهللُكسبحةنهكبةحلرِفكيفكثالثاكمولضَع،كو ةَنكملسو هيلع هللا ىلصك

يستث يكيفكيشي ِهكتةرًة،كويكّفلهةكتةرًة،كويشيضكفيهةكتةرًة.

)1(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]191/1[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4836[،كولبنكمةجاك]2287[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]4838[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]4683[،كولبنكمةجاك]4242[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2353[.
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. ،كويوّري،كوالكيقولكيفكتوريتهكإالكبحقٍّ و ةنكيامزُح،كويقولكيفكمزلحهكلحلقَّ

وسةبقكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكب فسهكعىلكلألقدلِم،كوصةرَع.

وخصَفكنعرهكبيده،كورقَعكثوبهكبيده،كورقَعكداوُه،كوحرَبكمةته،كوفىلكثوبه،كوخدَمكأهرُهك

ونفسه،كومحلكمعهمكلاّربَنكيفكب ةِءكلملسجِد،كوأضةَفكوأضيَف.

ولملسكنِيك لألرمرِاك معك ويشيشك لاّدعوة،ك وجييبك لجل ةزة،ك ويشهُدك لملليَض،ك يعوُدك و ةَنك

ولاضعيفكيفكحولئجهم،كوسشعكمديَحكلاّشعِل،كوأثةَبكعريه)1). 

قدوٌة يف عيادِة املرىض:

 ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيعوُدكمْنكملَضكمنكأصحةبه،كوعةدكغالمًةك ةنكخيدمهكمنكأهلكلاكتةب،كوعةدكعّشهك

وهوكمرشٌك،كوعلضكعريهامكلإلسالم،كفأسرمكلايهودي،كوملكيسرْمكعّشه.

و ةنكيدنوكمنكلملليِض،كوجيرُسكع دكرأسه،كويسأاهكعنكحةاه،كفيقول:ك»كيَف جتدَك؟«.

و ةنكيشسُحكبيدهكلايش ىكعىلكلملليِض،كويقول:ك»اللهمَّ ربَّ النيّاس، أذهِب البأَس، واشفه 

ايف، ال شفاَء إال شفاؤَك شفاًء ال يغادُر سقاًم«)2).  أنَت الشيّ

قدوٌة يف سنِن الفطرِة:

اطعةمهك يشي هك و ةنتك وعطةئه،ك وأخذهك وتلّجره،كوطهوره،ك ت ّعره،ك يفك لاتيّشَنك يعجبهك  ةنك

ورشلبهكوطهوره،كويسةرهكخلالئهكونحوهكمنكإزلاِاكلألذى.

و ةنكهديهكيفكحرقكلالأِسكتل هك ّره،كأوكأخذهك ّره،كوملكيكْنكحيرقكبعضه،كويدُعكبعضه.

)1(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]165/1[.

)2(ككي ظل:كزلدكلملعةدك]494/1[.
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لاوضوِء،ك وع َدك لا وِم،ك منك لالنتبةِهك وع َدك وصةئاًم،ك مفطلًلك ويستةُكك لاّسولَك،ك ك حيبُّ و ةنك

ولاصالِة،كودخوِلكلمل زِل.

يكثُلكلاتطّيَب،كوحيُبكلاّطيَب،كوالكيلّدُه.

كلارتّجَل،كو ةنكيلّجلكنفسهكتةرًة،كوتلّجرهكعةئشُاكتةرًة)1).  و ةنكحيبُّ

فري ظلكلملسرشونكإىلكحةهلمكلايوَم،كوايّتخذولكمنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوصحةبتهكمثرهمكلألعىل،ك

بدالًكمنكأنكيّتخذولكمنكلملشّثرنيكولملشثالت،كولملفّكلينكلاعةملّيني،كورجةِلكلاغلِبكقدوًةكهلم.ك

كه ةكمنكلاكالمكعنكمسأااكمهّشٍا،كوهي:كمةكهيكلألفعةلكلاتيكيقتدىكهبةكمنكأفعةلك والكبدَّ

لا بيكملسو هيلع هللا ىلص؟كوابيةنكذاككنقول:ك

تنقسُم أفعاُل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، إىل أربعِة أقسام: 

كملسو هيلع هللا ىلصكبةعتبةرهكبرشًلك سةئلك القسم األول: لألفعةلكلجلبرّيا،كوهيكلألفعةلكلاصةدرةكمنكلا بيِّ

ولارشب،ك ولأل لك ولمليش،ك ولاقعود،ك ولاقيةمك لالسةاِا،ك ةحلل ةِت،ك بشقتىضك وايسك لابرِش،ك

ولا وم،كفهذهكلألفعةُلكالكيتعّرُقكهبةكأمٌل،كوالكهنٌي.

فإنهك إيقةعهكعرىكهيئٍاكمخصوصٍا؛ك كملسو هيلع هللا ىلصكعرىك لا بيُّ إذلكولظَبك ك لاجبّريَّ لافعَلك أنك إالك

كلأليشِن. يخلجكمنكلإلبةحاكإاىكلالستحبةب،ك  ومهكعرىكلاّشقِّ

كعىلكهذلكلافعل؛كفإنهكيصرُيكمستحّبًة،ك ةات ّفسكيفكلارشلبكثالثًة،ك و ذاككإذلكوردكقولكحيثُّ

ولأل ِلكبةايشنِي.

كدايٌلكعىلكلرتبةطهةك القسم الثاين:كأفعةاهكلجلةريُاكعىلكوفقكعةدلتكقومهكوأعللفهم،كممةكملكيدلُّ

بةارشع.

)1(كي ظل:كزلدكلملعةدك]176/1[.
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 ةألموِركلاتيكتتعّرُقكبةاربةِس؛كألنكلاربةَسكملجعهكإىلكلاعةدِةكلاتيكلعتةدهةكأهُلكلابرِد؛كوهلذلك

اربةِسك وإنامكوضعكرشوطًةكوضولبَطك لا بوِة،ك قبلك يربسهك لاذيك ةنك ابةسهك لالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصك ك يغرّيِ ملك

ملك فيهةكس ٌّا؛كألنهك متةبعتُهك إنك يقةُل:ك لألفعةُلكالك أيضًة،كوهذهك ولمللأة،كو تطويِلكمعلهك لالجِل،ك

يقصْدكبفعرهةكلاترشيَع،كوملكيتعّبْدكهبة.

ك لافعِلكلاعةديِّ كعىلكعالقِاك وإذلكوردكقوٌلكيأمُلكبذاك،كأوكيلّغُبكفيه،كأوكجةءْتكقلي ٌاكتدلُّ

بةارشيعِا،كفهذلكخةرٌجكعنكهذلكلا وِع،ك ربسكلألبيِض،كورفِعكلإلزلِركإىلكنصِفكلاسةِق،كونحوكذاك.

القسم الثالث: أفعةاهكلخلةّصُاكبه،كوهذهكالكأسوَةكبهكفيهة،ك ةاوصةِلكيفكلاصيةِم،كومجعهكبنَيكأ ثلك

منكأربِعكنسوٍة،كونكةِحكلملوهوبِاكبالكمهٍل،كونحِوكذاك.

كملسو هيلع هللا ىلصكتعّبدًلكهلل. كوهوكلافعلكلاذيكفعرهكلا بيُّ القسم الرابع:كلافعلكلاتعّبديُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفيه،كوقدكيكونكولجبًة،كوقدكيكوُنكمستحّبًة. فهذلكلافعُلكهوكلاذيكيقتدىكبةا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكلألفعةِلكيقتدىكبهكيفكلارّتوك. وإىلكجةنِبكلالقتدلِءكبةا بيِّ

ولملقصوُدكبةارّتوك:كتل هكملسو هيلع هللا ىلصكفعَلكأمٍلكمنكلألموِر،كومعلفُاكتل هكملسو هيلع هللا ىلصكألمٍلكمنكلألموركيكوُنك

بطليقنِي:

ك »أنَّ لاعيِد:ك صالةك يفك ك لاصحةيبِّ يفعرُه،ك قولك وملك و ذل،ك تلَكك ذلك بأنهك لاترصيحك ُل:ك األويّ

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكصىّلكلاعيَدكبالكأذلٍن،كوالكإقةمٍاك)1).

كملسو هيلع هللا ىلص؛كاتوّفلتكمهشهْمكودولعيهمكعىلك الثاين:كعدُمكنقِلكلاصحةبِاكارفعِلكلّاذيكاوكفعرهكلا بيُّ

نقرهكاألّمِا.

)1(ككرولهكلابخةريك]959[،كومسرمك]886[،كوأبوكدلودك]1147[،كولارفظكاه.
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وذاكك يكْن،ك ملك أنهك عرمك أبدًلك جمشٍعك يفك بهك حّدثك والك أابتَا،ك م همك ولحٌدك ي قرُهك ملك فحيُثك

 رت هكملسو هيلع هللا ىلصكلاترّفَظكبةا يِاكع َدكدخواهكلاصالَة،كوتل هكملسو هيلع هللا ىلصكافعِلكمنكلألفعةِلكيكونكحجًا،كإالكإذلك

تلَككميئًة؛كاوجوِدكمةنٍعكمنكفعره،ك رت هكملسو هيلع هللا ىلصكقيةَمكرمضةَنكمجةعًا؛كبسبِبكخشيتهكأنكيفلَضكعىلك

أّمته،كفشثلكهذلكايستكلألسوةكيفكتل ه،كبلكيفكفعره؛كالنتفةءكلملةنع.

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجاته

ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ]وئ  هبديه:ك ولاتأسك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك بةا بيِّ بةالقتدلِءك لهللك أملنةك قدك

ېئ ېئ   ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی[ ]لألحزلب:21[.

ومْنكه ةكفعىلكلجلشيعكأنكيعلفولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبحسبكمولقعهم؛كايتشّك ولكمنكلاتأّسكبهكملسو هيلع هللا ىلص. 

لالسوَلك يعلَفك أنك إالك لحلة َمك يسُعك والك لاّزوَج،ك لالسوَلك يعلَفك أنك إالك لازوَجك يسُعك فالك

لاعةدَلكيفكحكشِه،كوالكيسُعكلاقةئَدكإالكأنكيعلَفكلالسوَلكلاقةئَدكلاقدوَة.

ك لالقيِّ لا ةِسكإىلك لاتعةملكمعكلازوجِا،كونربلسًة؛كإلرمةِدك ك كملسو هيلع هللا ىلصكقدوًةكيفكفنِّ لا بيُّ وقدك ةَنك

كيفكلحليةِةكلازوجيِاكولالجتامعيِا. بةاتعةملكمعكلازوجِاكمعةمرًاكحس ًاكيظهُلكأثلهةكلإلجيةيبُّ

كسيكونكلحلديُثكيفكهذلكلافصلكبعونكلهللكمنكعدةكجولنب: منكثمَّ

لجلةنُبكلألّوُل:ك

كقدوًةكا سةِءكلملؤم ني. لجلةنُبكلاّثةين:كتلبياكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكا سةئه؛كايكنَّ

لجلةنُبكلاّثةاُث:ك

وإايكك-أخيكلاقةري-كبيةنكذاككفيامكييل:

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةته. تعةملكلا بيِّ

حرولكلملشكالتكيفكلابيتكلا بوي.
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اجلانب األول:

تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجاته

كملسو هيلع هللا ىلصكإحدىكعرشَةكزوجًا،كوهن:كخدجيُاكب ُتكخويرد،كوعةئشُاكب تكأيبكبكٍل،  فقدك ةنكار بيِّ

وحفصُاكب تكعشل،كوسودُةكب تكزمعَاكلاعةمليا،كوزي ُبكب ُتكجحٍشكلألسديا،كوزي ُبكب ُتكخزيشَاك

كسرشَاكه دكب تكأيبكأمياكلملخزومّيا،كوأّمكحبيباكرمراكب تكأيبكسفيةنكلألمويا،كوميشوناك لهلالايا،كوأمُّ

.Kب تكلحلةرثكلهلالايا،كوجويلّياكب تكلحلةرثكلملصطرقيا،كوصفّياكب تكحييكلا ضريياك

،كومةتْتكخدجيُاكب ُتكخويرٍد،كوزي ُبكب ُتكخزيشَاكLكقبرهكملسو هيلع هللا ىلص. وقدكمةَتكعنكتسٍعكم هنَّ

وقدكعةَشكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةتهكلاطةهللِتكحيةًةكسعيدًةكطّيبًا،كتّثُلكتطبيقًةكعشرّيًةكدقيقًةك

كفعٍلكوقوٍلك اقواهكتعةىل:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[،كولملعلوُفك رشٌاكجةمعٌاكاكلِّ

وخرٍقكنبيٍل.

لا ةِسكيفكتعةمرهكمعكزوجةته،ك يَفكالكوهوكلاقةئل:ك»خريكْم خريكْم  كملسو هيلع هللا ىلصك ةنكخرَيك ولا بيُّ

،كوقدكبدلكذاكك ألهلِه، وأنا خريكْم ألهيل«)1)،كفكةَنكملسو هيلع هللا ىلصكحرَوكلملعةرشِةكازوجةته،كحسَنكلاتعةملكمعهنَّ

. ولضحًةكيفكسريتهكملسو هيلع هللا ىلصكمعهنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكتعةمرهكمعكزوجةته؛كالنحّرْتك ثرٌيكمنكلملشكالِتكلازوجّياك واوكلقتدىكلا ةُسكبةا بيِّ

لاتيكنسشُعكع هةكلايوَم.

فإنكلمللَءكايعجُبكمنك ثلِةكمةكيلىكويسشُعكويقلأكمنكلملشكالِتكلازوجّيِاكلاتيكتعةينكم هةك

ك لألرُسكولابيوُت،كوتشريكلإلحصةئّيةُتكإىلكأنكمعّدَلكلاطالقكيفكلاعةملكلإلسالميكوصلكإىلكحدٍّ

؛كفقدكأظهلْتكإحصةئّيٌاكحديثٌاككاعةمك)1430هـ(كصةدرٌةكمنكوزلرِةك خميٍف،كويفكلزديةدكمستشلٍّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3895[كعنكعةئشاكJ،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3314[.
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لاعدِلكبةاسعوديِاكلرتفةَعكحةالِتكلاطالِقكمقةرنًاكمعكحةالتكلازولِجكب سبِاك)21%(،كوتصّدرِتك

لاليةُضكم ةطَقكلملشركِاكمنكحيُثكعددكلحلةالت)1). 

لازوجيِا،كو ثلِةكحةالِتكلاطالِقكنحتةُجكأنكنستعلَضك يَفك ةنِتك ومعكهذِهكلملشكالِتك

،ك عريهنَّ يصرُبك و يَفك ةَنك زوجةته،ك يعةمُلك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك و يَفك ةَنك لا بوِة،ك بيتك يفك لحليةُةك

؛كفإنكا ةكيفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأسوًةكحس ًا. ويتغةىضكعنكبعِضكأخطةئهنَّ

كاَن ملسو هيلع هللا ىلص حيرُص عىل جمالسِة زوجاتِه، ومؤانستهنَّ كلَّ يوٍم:

مصاّلُه،ك يفك جرَسك لاّصبَحك صىّلك إذلك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسولك » ةَنك قةَل:ك Lك عّبةسك لبنك فعِنك

،ك عريهنَّ يسّرُمك لملأًة،ك لملأًةك نسةئِهك عىلك يدخلك ك ثمَّ لاّششس،ك تطرعك حّتىك حواهك لا ّةسك وجرَسك

ك ةَنكع دهة«)2).  ،كفإذلك ةَنكيومكإحدلهنَّ ويدعوكهلنَّ

كيوٍمكمعكأوِلكلا هةِركاهكملوٌركعىلكزوجتهكارسالمكعريهة،كولادعةِءكهلة. ففيك لِّ

ويفكآخلكلا هةركجيةاسهةكجرسًاكحيةدثهةكفيهة،كويؤلنسهة،كفعْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك» ةَنك

 .(3(» رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكلنرصَفكمَنكلاعرِصكدخَلكعىلكنسةئِه،كفيدنوكمْنكإحدلهنَّ

«،كلملللدكبه:كلاتقبيُلكولملبةرشُةكمنكغريكمجةع)4).  قوهلة:ك»فيدنوكمْنكإحدلهنَّ

قةلكلبنكحجلكV:ك»لّاذيك ةَنكيقعكيفكأّولكلا ّهةركسالمكودعةءكحمض،كولّاذيكيفكآخلهك

معُهكجروٌس،كولستئ ةٌس،كوحمةدثٌا«)5). 

)1(ككجليدةكلاوطنكأونكالينك]20-3-2012م(.
)2(ككرولهكلاطربلينكيفكلملعجمكلألوسطك]8764[،كوسكتكع هكلحلةفظ.

)3(ككرولهكلابخةريك]5216[،كومسرمك]1474[.
)4(ككعشدةكلاقةريك]92/30[.

)5(ككفتحكلابةريك]379/9[.
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كلملأٍةكمْنكغرِيك كيوٌمكإاّلكوهَوكيطوُفكعري ةكمجيعًة،كفيدنوكمْنك لِّ وقةاْتكعةئشُاكJ:ك»قلَّ

مسيٍس،كحّتىكيبرَغكإىلكلّاتيكهَوكيومهةكفيبيَتكع دهة«)1). 

لاتيكهوكيفك إىلك ك ي فصَلكع هنَّ ؛كحتىك اقروهبنَّ ،كوتطييبًةك تأنيسًةكهلنَّ يفعُلكذاَكك »وإنامك ةَنك

يومهة،كويرت هةكطّيبَاكلاقرِب«)2). 

كيوٍم،كفأيَنكهذلكممنكهيجُلكزوجته،كويرت هةكلأليةَمك فكةنكنسةؤهكالكيفقدنه،كبلكيلي هكيفك لِّ

ولاريةيَل،كبلكلاشهوَر!!

كيوٍم،كويسهُلكمعهمكإىلكوقٍتكمتأّخٍل،كحتىكإذلكعةَدكإىلك ومنكلا ةِسكمنكجيةاُسكأصحةبهك لَّ

لابيِتك ةَنكقدكلستفلَغكمجيَعكطةقته،كوقدكنةمكأهره،كفيرقيكب فسهكعىلكفللمه،كوي ةُم.

أّنُهكجيوُزكارّلجِلكلاّدخوُلكعىلكمْنكملْكيكْنكيفكيومهةكمْنكنسةئِه،ك »ولحلديث:كفيِهكدايٌلكعىلك

ولاّتأنيسكهلة،كولاّرشسكولاّتقبيل.

وفيِهكبيةُنكحسِنكخرقهكملسو هيلع هللا ىلص،كوأّنُهك ةَنكخرَيكلا ّةِسكألهرِه«)3). 

،كوحيةدثهن،كويؤنسهن،كعْنك ،كفيأتيهنَّ لاريل،كفلبامكلجتشعَنكيفكبيِتكولحدٍةكم هنَّ وأمةكيفك

كالكي تهيكإىلكلمللأِةك كملسو هيلع هللا ىلصكتسُعكنسوٍة،كفكةَنكإذلكقسَمكبي هنَّ أنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:ك» ةَنكار ّبيِّ

كايرٍاكيفكبيِتكلّاتيكيأتيهة«)4).  كجيتشعَنك لَّ لألوىلكإاّلكيفكتسٍعك]أي:كبعدكلنقضةءكلاّتسع[،كفكنَّ

كإىلكبيته)5).  كارّزوِجكأْنكيأيتك ّلكلملأةكيفكبيتهة،كوالكيدعهنَّ ففيِه:كأّنُهكيستحبُّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2135[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1852[.
)2(ككلملفهمكارقلطبيك]90/13[.

)3(ككعونكلملعبودك]122/6[.
)4(ككرولهكمسرمك]1462[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]47/10[.
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،كويستشعك كملسو هيلع هللا ىلصكمعك ثلةكمشةغره،كوعظمكأعبةئه،كيسهلكمعكزوجةتهكويؤنسهنَّ وقدك ةنكلا بيُّ
م هنكاطللئفكلألخبةر.ك

كزرع،كوهو:كأنكإحدىكعرشَةكلملأًةك فقدكحّدثتكعةئشُاكJ رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبحديِثكأمِّ
كولحدًةكزوجهة،كفكةنْتك كميئًة،كفوصفتك لُّ تعةهدَن،كوتعةقدَنكأنكالكيكتشَنكمنكأخبةِركأزولجهنَّ

كوصفًةكازوجهةكوأ ثلهنكتعدلدًلكا عشهكعريهةكزوجاكأيبكزرٍع. أحس هنَّ

قةاْتكعةئشُاكJ،كفقةلكيلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كنُت لِك كأب زرٍع ألمِّ زرٍع«)1). 
كارزوِجكمنكأنكخيّصَصكوقتًةكارجروِسكمعكزوجتهكاسامِعكحديثهةكومؤلنستهة.كوتشتكيك فالكبدَّ
معظُمكلازوجةِتكلايوَمكمنكأزولجهّن؛كألنكلاولحدكم همكيفكلاعشِلكطولَلكلا هةِر،كوع دمةكيعوُدكيفك
لاريلكجيرُسكأمةَمكلاترفةِزكحتىكنصفكلاريِل،كوهيكت تظله،كثمكيأويكبعدكذاككإىلكفللمهكمتعبًة،ك

في ةُمك ةجليفِا،كوربامكنةمكولاليشوتكيفكيده!كوالكيبةيلكبزوجتهكلملسكي ِا.

كعشرهك وقدكجتُدكبعضًةكمنكرجةلكلألعامِلكجةاسًةكبنيكأورلقهكحتىكيفكلابيت،كفريجُعكمنكمقلِّ
إىلكبيته،كفيكوُنكلادولمكلاثةينكاهكيفكلابيِت،كوأهرهكيفكلنتظةره!

ومَعكوسةئِلكلالتصةِلكلحلديثِاكيستطيُعكلمللُءكأنكيبقىكعىلكلتصةٍلكمعكزوجتهكدلئام،كمنكخالِلك
لالسةئِلكولالتصةالِت،كفةالتصةُل؛كاالطشئ ةِنكعىلكلازوجِاكقدكالكيكّرفككأ ثَلكمنكدقيقٍاكولحدٍة،ك

واك هكيع يكع دكلازوجِاكلاكثرَي،كولاكثرَي.

وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يعطي نساءُه حّقهنَّ مَن املعارشِة:

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيطوُفكعىلكنسةئِهكيفكلاّريرِاكلاولحدِة،كواُهك كنبيَّ عنكأنِسكبَنكمةاٍككIكأنَّ
يومئٍذكتسُعكنسوٍة،كقةَلكقتةدةكV:كقرُتكألنٍسكI:كأو ةَنكيطيقُه؟كقةَل:ك»  ّةكنتحّدُثكأّنُهك

أعطَيكقّوَةكثالثنَي«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]5189[،كومسرمك]2448[.
)2(ككرولهكلابخةريك]268[،كولارفظكاه،كومسرمك]309[. 
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قةلكلبنكحجلكV:ك»و ةَنكمَعك ونهكأخشىكلا ّةسكهللِكوأعرشهْمكبِهكيكثلكلاّتزويجكملصرحِاك

تبريغكلألحكةمكلّاتيكالكيّطرعكعريهةكلاّلجةل،كوإلظهةِركلملعجزةكلابةاغاكيفكخلِقكلاعةدة؛كاكونِهك ةَنك

الكجيدكمةكيشبعكبِهكمَنكلاقوتكغةابًة،كوإْنكوجَدك ةَنكيؤثلكبأ ثلِه،كويصوُمك ثريًلكويولصل،كومَعك

ذاَككفكةَنكيطوفكعىلكنسةئِهكيفكلاّريراكلاولحدة،كوالكيطةقكذاَككإاّلكمَعكقّوةكلابدن....كولاعلُبك

كعْنكعبةدة«)1).   ةنْتكتدحكبكثلِةكلا ّكةح؛كادالاتِهكعىلكلاّلجواّيا...كوملْكتشغرُهك ثلهتنَّ

 Jوملكتكنكت عهكلاعبةدُةكملسو هيلع هللا ىلصكمنكمؤلنسِاكزوجته،كومسةملهتة،كوحمةدثتهة،كفعْنكعةئشَاك

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكإذلكصىّل،كفإْنك  ُتكمستيقظًاكحّدث ي،كوإاّلكلضطجَعكحّتىكيؤّذَنكبةاّصالِة)2).  كلا ّبيَّ أنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكإذلك كلا ّبيَّ وحتىكيفكلاسفلك ةنكياميشكزوجتهكوحيةدثهة،كعْنكعةئشَاكJ:ك»أنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلك ةَنكبةاّريِلكسةَركمَعك خلَجكأقلَعكبنَيكنسةئِه،كفطةرِتكلاقلعُاكاعةئشَاكوحفصَا،كو ةَنكلا ّبيُّ

عةئشَاكيتحّدُث...«)3).

بِنك أنِسك ب ةئهكبزوجاكجديدة،كعْنك ايراك كملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلهلديكمعكنسةئهكحتىكيفك لا بيُّ وملكيرتِكك

كملسو هيلع هللا ىلصكبزي َبكب ِتكجحٍش،كبخبٍزكوحلٍم،كفأرسرُتكعىلكلاّطعةِمك مةاٍككIكقةَل:ك»ب َيكعىلكلا ّبيِّ

حّتىك فدعوُتك وخيلجوَن،ك فيأ روَنك قوٌم،ك جييُءك ك ثمَّ وخيلجوَن،ك فيأ روَنك قوٌم،ك فيجيُءك دلعيًة،ك

كلهلل،كمةكأجُدكأحدًلكأدعوُه،كقةَل:كلرفعولكطعةمكْم...كفخلَجك مةكأجُدكأحدًلكأدعو،كفقرُت:كيةكنبيَّ

البيِت ورمحُة اهلل«،كفقةاْت:ك الُم عليكْم أهَل  كملسو هيلع هللا ىلص،كفةنطرَقكإىلكحجلِةكعةئشَا،كفقةَل:ك»السيّ لا ّبيُّ

وعريَككلاّسالُمكورمحُاكلهلل،ك يَفكوجدَتكأهرَك،كبةرَككلهللُكاَك.

ك امكيقوُلكاعةئشَا،كويقرَنكاُهك امكقةاْتكعةئشُا«)4).  ،كيقوُلكهلنَّ فتقّلىكحجَلكنسةئِهك ّرهنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]115/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1161[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5211[،كومسرمك]2445[.

)4(ككرولهكلابخةريك]4792[،كومسرمك]1428[.
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قواه:ك»تقّلى«،كأْي:كتتّبَعكلحلجللتكولحدةكولحدة)1). 

كمنكأحولِلك ،كولستدعةٌءكملةكع دهنَّ ،كوجرٌبكاقروهبنَّ »فدورلنهكعىلكحجِلكنسةئهكتفّقٌدكألحولهلنَّ

كاه:ك يفكوجدَتكأهرككيةكرسولكلهلل؟! قروهبن؛كألجلكتزوجيه؛كواذاككلسترطف ُهكبقوهلنَّ

كعىلكقوِةك ِةكلادلخرِاكبه؛كيدلُّ كيفكحةِلكلبتدلِءكلختصةِصكلارّضّ وصدوُركمثِلكهذلكلاكالِمكع هنَّ

ك لاطيِش،كولخلّفِاكاررضلئِل،كاك ّهنَّ ،كوإالَّكفهذلكموضُعك ،كوحسنكمعةرشهتنَّ ،كوصربهنَّ عقوهلنَّ

طّيبةُتكاطّيٍب«)2). 

:ك»سالٌم عليكْم، كيَف أنتْم  كولحدٍةكم هنَّ كعىلكنسةئِهكفيسّرُمكعىلك لِّ ويفكروليا:كفجعَلكيشلُّ

يا أهَل البيِت«،كفيقواوَن:كبخرٍيكيةكرسوَلكلهلل،ك يَفكوجدَتكأهرَك؟كفيقوُل:ك»بخرٍي...«)3). 

كاإلنسةِنكإذلكأتىكم زاهكأْنكيسّرَمكعىلكلملأتهكوأهره،كوهذلك قال النووي:ك»يفكهذلكأّنُهكيستحبُّ

كع ُهك ثرٌيكمَنكلجلةهرنَيكلملرتّفعنَي. ممّةكيتكرّبُ

أْنك فتستحييك حةجٌا،ك لمللأةك نفسك يفك فلّبامك ةنْتك حةهلْم،ك عْنك أهرُهك لاّلجلك سؤللك وم هة:ك

تبتدئكهبة،كفإذلكسأهلة؛كلنبسطْتكاذ ِلكحةجتهة«)4). 

وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص وفّياً لزوجتِه، حيفُظ هلا حّقها، وال ينىس هلا سابَق عهدها:

فقدكأث ىكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكخدجيَاكيفكحيةهتة،كوبعدكموهتةكمةكملكيثِنكعىلكغريهة،كو ةنكحيلصكعىلكبيةِنك

فضرهة،كومكةنتهةكيفكقربهكحتىكبعَدكوفةهتة.

كملسو هيلع هللا ىلصكمةكغلُتكعىلكخدجيَا،ك Jكقةاْت:ك»مةكغلُتكعىلكأحٍدكمْنكنسةِءكلا ّبيِّ عْنكعةئشَاك

)1(ككفتحكلابةريك]530/8[.
)2(ككلملفهمك]15/13[كارقلطبي.

)3(ككرولهكمسرمك]1428[.
)4(ككرشحكصحيحكمسرمك]225/9[.
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يبعثهةك ك يقّطعهةكأعضةًء،ثمَّ ك ثمَّ لاّشةَةك ذبَحك يكثُلكذ لهة،كورّبامك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ رأيتهة،كواكْنك ةَنك ومةك

يفكصدلئِقكخدجيَا،كفلّبامكقرُتكاُه:ك أّنُهكملْكيكْنكيفكلاّدنيةكلملأٌةكإاّلكخدجيُا!!كفيقوُل:ك»إهّنةك ةنْت،ك

و ةنْت،كو ةَنكيلكم هةكواٌد«)1).

كصرولُتكلهللكوسالمُهكعريِهكعنكذ لهة،كولاث ةِءكعريهةكبةنتهةِءكلاعالقِاكلازوجّيِا،كبلك فرمكيكفَّ

ا كانْت وكانْت«كأْي:ك ةنْتكفةضرًا،كو ةنْتكعةقرًا،ك كذاككبعدكوفةهتة،كو ةنكيقوُل:ك»إنيّ لستشلَّ

ونحَوكذاَك.

كملسو هيلع هللا ىلصكمْنكخدجيا،كإاّلكإبللهيَمكفإّنُهك ةَنكمْنكجةريتهكمةريَا. »وكاَن يل منها ولد«،كفجشيُعكأوالدكلا ّبيِّ

ك ثمَّ ك رثوٍم،ك أمُّ ك ثمَّ كرقّيُا،ك ثمَّ لاقةسُم،كوب ةتهكلألربُع:كزي ُب،ك ولملّتفقكعريِهكمْنكأوالدهكم هة:ك

فةطشُا،كوعبدلهللكواَدكبعدكلملبعِث،كفكةَنكيقةلكاُهكلاّطةهُلكولاّطّيب)2).

والكيذ لهةكملسو هيلع هللا ىلصكإالكويث يكعريهة،كويستغفلكهلة،كعْنكعةئشَاكقةاْت:» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلك

ذ َلكخدجيَا،كملْكيكْنكيسأُمكمْنكث ةٍءكعريهة،كولالستغفةِركهلة«)3). 

مةتتكزوجته،ك قدك لالجَلك لاعجةَب،كجتُدك لاعجَبك نجُدك لايوَمك لا ةِسك لا ظِلكيفكحةِلك وع دك

فتزّوجكبأخلى،كثمكجيرسكيشدحكلألخلى،كويقّبُحكأفعةَلكلملتوّفةِة،كوأهنةك ةنْت،كو ةنْت.ك

أوكيقُعكفللٌقكبسبِبكطالٍق،كفيذّمهةكأي امكجرَس،كوأنهك ةنكصةبلًلكعريهة،كومةكطّرقهةكإالكبعدك

نفةِدكصربه،كفالكيذ لهةكأوكيتذّ لهةكإالكوهوكذلّمكهلة.

 امكأنكبعَضكلا ةِسكالكيذ ُلكلملأتُهكبخرٍيكأبدًل،كوإنك ةَنكهلةكفضٌلكعريِه.

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكت بسُطكأسةريُلكوجههكإذلكرأى،كأوكسشعكمةكيذّ لهكبزوجتهكخدجياكJ،كفعْنك

)1(ككرولهكلابخةريك]3818[،كومسرمك]2435[.
)2(ككفتحكلابةريك]137/7[.

)3(ككرولهكلاطربلينكيفكلملعجمكلاكبريك]319/16[،كوحس هكلهليثشيكيفكجمشعكلازولئدك]360/9[.
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ب ُتكخويرٍدكأخُتكخدجيَاكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفعلَفك قةاْت:ك»لستأذنْتكهةاُاك Jك عةئشَاك

لستئذلَنكخدجيَا)1)،كفةرتةَعكاذاَك)2)،كفقةَل:ك»اللهمَّ هالَة«)3)،كقةاْت:كفغلُت،كفقرُت:كمةكتذ ُلكمْنك

عجوٍزكمْنكعجةئِزكقليٍش،كمحللِءكلاّشدقنِيك]أي:كقْدكسقطْتكأس ةهنةكمْنكلاكرب[،كهركْتكيفكلاّدهِل،ك

قْدكأبداَككلهللُكخريًلكم هة،كفتشّعَلكوجهُهك]أي:كتغرّي[كتّعلًلكمةك  ُتكأرلُهكإاّلكع َدكنزوِلكلاوحِي،كأْوك

قتني  ع َدكلملخيرِا)4)،كفقةَل:ك»ما أبدلني اهللُ D خريًا منها، قْد آمنْت ب إْذ كفَر ب النيّاُس، وصديّ

D ولدها إْذ حرمني أوالَد  بني النيّاُس، وواستني بامهلا إْذ حرمني النيّاُس، ورزقني اهللُ  إْذ كذيّ

كالكأذ لهةكبعدكهذلكإاّلكبخرٍي«)5).  النيّساِء«،كفقةاتكعةئشا:كولّاذيكبعثككبةحلقِّ

كحمبوبةته،كومةكيشبهُه،كومةكيتعّرقكبِه«)6).  كميئًةكأحبَّ كمْنكأحبَّ »ويفكلحلديثكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكهبة«)7).  »وهذلكمْنكأعجِبكيشٍءكأْنكتغةَركJكمِنكلملأٍةكتوّفيْتكقبَلكتزّوِجكلا ّبيِّ

 Jكملسو هيلع هللا ىلصكبِهكخدجياكيفكلاّدنية:كأّنُهكملْكيتزّوجكيفكحيةهتةكغريهةكفعْنكعةئشَاك وممّةك ةفَأكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكخدجيَاكحّتىكمةتْت«)8).  قةاْت:ك»اـْمكيتزّوِجكلا ّبيُّ

»وهذلكممّةكالكلختالفكفيِهكبنيكأهلكلاعرمكبةألخبةِر.

وفيِهكدايٌلكعىلكعظِمكقدرهةكع ده،كوعىلكمزيدكفضرهة؛كألهّنةكأغ تُهكعْنكغريهة،كولختّصْتكبِهك

)1(ككاشبِهكصوهتةكبصوِتكأختهةكفتذّ َلكخدجياكبذاَك.
كاذاَككرسورًل. كملجيئهة،كولهتزَّ )2(ككأْي:كهشَّ

)3(ككأي:كلارهمكلجعرهةكهةاا.
كأنكهبةكمطلًل. )4(ككلاسحةباكلاتيكيظنُّ

)5(ككرولهكأمحدك]24343[،كولاطربلينكيفكلملعجمكلاكبريك]23 /14[،كوقةلكمعيبكلألرنؤوط:ك»إس ةدهكصحيح«.ك
)6(ككفتحكلابةريك]140/7[.

)7(ككسريكأعالمكلا بالءك]112/2[.
)8(ككرولهكمسرمك]2436[.
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بقدِركمةكلمرتَككفيِهكغريهةكمّلتنِي؛كألّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكعةَشكبعدكأْنكتزّوجهةكثامنيًاكوثالثنَيكعةمًة،كلنفلدْتك

خدجياكم هةكبخشسٍاكوعرشيَنكعةمًة،كوهَيكنحُوكلاّثرثنِيكمَنكلملجشوع.

ومَعكطولكلملّدِةكفصةَنكقربهةكفيهةكمَنكلاغرية،كومْنكنكِدكلارّضلئل....،كوهَيكفضيراكملْكيشةر هةك

فيهةكغريهة«)1). 

 J عةئشَاك فعنك وفةهتة،ك بعدك صديقةهتةك يصلك أنهك ةنك معهةك ملسو هيلع هللا ىلصك عهدهك حسنك ومنك

كيبعثهةكيفكصدلئِقك كيقّطعهةكأعضةًء،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلصكيكثُلكذ لهة،كورّبامكذبَحكلاّشةَةكثمَّ قةاْت:ك» ةَنكلا ّبيُّ

 .(3(» خدجيَا«)2)،كويفكروليا:ك»وإْنك ةَنكايذبُحكلاّشةَة،كفيهديكيفكخالئرهةكم هةكمةكيسعهنَّ

 .(4(» ويفكروليا:ك»وإْنك ةَنكايذبُحكلاّشةَة،كفيتتّبُعكهبةكصدلئَقكخدجيَا،كفيهدهيةكهلنَّ

م ُهك رعيًةك لاّرحَمكألصدقةِءكخدجيَاكوخالئرهة،ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ »فإهدلُءك يتطّرُب،ك أْي:ك »فيتتّبُع«،ك

اذمةمهة،كوحفظًةكاعهدهة«)5). 

،كورعةيِاكحلمِاكلاّصةحب،كولاعشريكيفكحيةتهك »ويفكهذلك ّرهكدايلكحلسِنكلاعهد،كوحفظكلاودِّ

ووفةته،كوإ للمكأهلكذاَككلاّصةحب«)6). 

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأيَتكبةايّشِءكيقوُل:ك»اذهبوا بِه إىل فالنٍة؛  وعنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةل:ك ةَنكلا ّبيُّ

ا كانْت حتبُّ خدجيَة«)7).  ا كانْت صديقَة خدجيَة، اذهبوا بِه إىل بيِت فالنٍة، فإنيّ فإنيّ

)1(ككفتحكلابةريك]137/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3534[،كومسرمك]2435[.

)3(ككصحيحكلابخةريك]3816[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]1940[.

)5(ككحتفاكلألحوذيك]134/6[.
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]202/15[.

كيفكلألدبكلملفلدك]232[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلألدبكلملفلدك]172[. )7(ككرولهكلابخةريُّ
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كصولحبهةكأيضًةكبشزيدكفضلكوإحسةن،كفعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كجةءْتكعجوٌزك وخيصُّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكع دي،كفقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن أنِت؟«،كقةاْت:كأنةكجّثةمُاكلملزنّيُا،كفقةَل:ك إىلكلا ّبيِّ

انُة املزنييُّة كيَف أنتْم، كيَف حالكْم، كيَف كنتْم بعدنا؟«،كقةاْت:كبخرٍيكبأيبكأنَتك »بل أنِت حسيّ

وأّميكيةكرسوَلكلهلل،كفراّمكخلجْت،كقرت:كيةكرسوَلكلهللكتقبُلكعىلكهذِهكلاعجوِزكهذلكلإلقبةَل!كفقةَل:ك

ا كانْت تأتينا زماَن خدجيَة، وإنَّ حسَن العهِد مْن اإليامِن«)1).  »يا عائشُة، إنيّ

كملسو هيلع هللا ىلصكغرّيكلسشهةكإىلكلسٍمكأمجَلكوأاطَف؛كألنك فائدٌة: معكأنكهذِهكلمللأَةكعجوٌزكإالكأنكلا بيَّ
لجلّثةمَاكهوكلإلنسةُنكلابريُدكلاكسالنكلاذيكالكيشيلكإىلكلحلل ا.

هذلك يفك لا سةءك منك بهك يتسّشىك منك ك قلَّ مجيلك لسمك وهوك لحلس ةء،ك منك حس ًةك ك أمدُّ ولحلّسةنُاك

لازمن)2). 

مقةبرٌاك فيهك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيِّ منك لملوقُفك وهذلك لإليامِن،ك أهِلك أخالِقك منك ولاوفةُءك لاعهِدك فحسُنك

وخّففْتك أّيدتُه،ك طةملةك لاتيك ازوجتهكخدجيَاك نبيٌلك ووفةٌءك وتوّدٌدكحمشوٌد،ك مجيرٌا،ك ومالطفٌاك طّيبٌا،ك

ع ُه،كوولستُه.

و ثرٌيكمنكلألزولجكلايوَمكيت ّكُلكازوجتهكلاتيك دحْتكمعهكبدليَاكعشله،كووضعْتكيدهةكبيده،ك

وسةعدتُهكيفكب ةِءكبيته،كوايسكهذلكمنكحسنكلاعهد.ك

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكالكجيُدكغضةضًاكيفكلاترصيحكبحّبهكازوجته،كوقدكقةلكملسو هيلع هللا ىلصكعنكخدجيَا:ك»إينيّ قْد 

رزقُت حبيّها«)3). 

)1(ككأخلجهكلحلة ُمكيفكلملستدركك]17/1[،كوصححه،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]216[.
كVكإحدىكب ةتهكهبذلكلالسمكلقتدلًءكبةا بيكملسو هيلع هللا ىلص.كلنظل:كلاسرسراكلاصحيحا]215/1[. كوقدكسّشىكلاشيُخكلألابةينُّ )2(ك

.J3(ككرولهكمسرمك]2435[كعنكعةئشاك(
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كحّبهةكفضيرٌاكحصرْت«)1). »وفيِهكإمةرةكإىلكأنَّ

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملأًةكحّبهة،كوالك Jكأمهُلكمنكأنكيذ َل،كفرمكحيبَّ وحّبهكملسو هيلع هللا ىلصكاعةئشاك

تزّوَجكبكلًلكسولهة.

كلا ّةِسك كملسو هيلع هللا ىلص:كأيُّ ،كوالكخيفيه،كحتىكإنكعشلوكبنكلاعةصكسأَلكلا بيَّ و ةنكيظهلكذاككلحلبَّ

كإايَك؟كقةَل:ك»عائشُة«،كقرُت:كمَنكلاّلجةِل؟كقةَل:ك»أبوها«)2).  أحبُّ

أّمةكلآلَنكفتجُدكمنكلالجةِلكمنكيعةرُشكزوجتُهكلاس نيكلاّطولَل،كدوَنكأنكيصةرحهةكبحّبهكهلة،ك

كذاككمنكخولرِمكلمللوءِة،كوربامكيستحييكبعضهمكمنكذاَك...!ك وبعضهمكيعدُّ

تعزيِزك عىلك يسةعُدك مةك أفضِلك منك ازوجتهك بحّبهك ترصحيهك أنك يعرُمك الك لا ةِسك منك و ثرٌيك

لاعالقةِت،كولستشللِركلحليةِةكلاسعيدِة،كوزيةدِةكلاثقِاكبي هام.

فةازوجُاكتليُدكمنكزوجهةكأنكيشعلهةكأنهكحيّبهة،كويرّصُحكهلةكبذاك،كويكثلكم ه.

هلةك المًةك ويقوُلك معهة،ك يتكّرُمك منك وجدْتك أهنةك بسببك لمل كِلك يفك وقعْتك لملأةك منك و مك

معسوالً،كملكجتدُهكع دكزوجهة.

وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يقّبُل زوجتُه قبَل خروجِه مَن البيِت:

وملْك لاّصالِةك إىلك خلَجك ك ثمَّ نسةئِه،ك بعَضك قّبَلك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيَّ ك أنَّ Jك عةئشَاك عْنك علوَةك عْنك

يتوّضْأ،كقرُت:كمْنكهَيكإاّلكأنِت،كفضحكْت)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]201/15[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3662[،كومسرمك]2384[.

)3(ككرولهكلارتمـذيك]79[،كوأبـوكدلودك]178[،كولا سـةئيك]170[،كولبنكمةجـاك]502[،كوصححهكلألابةينكيفك
صحيحكأيبكدلودك]172[.
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يقّبُلك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ » ةَنك قةاْت:ك Jك عةئشَاك عْنك نسةءُه،ك يقّبُلك وهوكصةئٌمك ةَنك حتىك بلك
ويبةرُش،كوهَوكصةئٌم،كو ةَنكأمرككْمكإلربِه«)1).

وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يرشُب مَن املكاِن الّذي ترشُب منُه زوجتُه:

كملسو هيلع هللا ىلص،كفيضُعكفةُهكعىلك كأنةواُهكلا ّبيَّ عنكعةئشَاكJكقةاْت:ك»  ُتكأرشُبكوأنةكحةئٌض،كثمَّ
ك كفيرشُب،كوأتعّلُقكلاعلَقك]وهوكلاعظمكإذلكأخذكع هكمعظمكلاّرحم[كوأنةكحةئٌض،كثمَّ موضِعكيفَّ

 .(2(» كملسو هيلع هللا ىلص،كفيضُعكفةُهكعىلكموضِعكيفَّ أنةواُهكلا ّبيَّ

ويفكافظ:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيضُعكفةُهكعىلكلملوضِعكلّاذيكأرشُبكم ُه،كويرشُبكمْنكفضِلك
رشليب،كوأنةكحةئٌض«)3). 

لازوجِا؛ك أثٍلكطّيبكعىلك منك لافعلك هلذلك يكونك حّبًة«)4)،كو مك هلةك مولفقتهك غةياك »وهذلكمنك
كملسو هيلع هللا ىلصكيضُعكفشُهكمكةَنكفِمكعةئشَاكريضكلهللكتعةىلكع هةكيفكلملأ ِلكأوكلملرشِب،كيفعُلكذاككملسو هيلع هللا ىلصك فةا بيُّ

وهيكحةئٌض؛كإظهةرًلكارشوّدِةكولملحبِا.

وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يتسّوَك مَن الّسواِك الّذي تسوّكْت بِه زوجتُه: 

كيفكبيتي،كويفكيومي،ك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكتويّفَ كأنَّ كمْنكنعِمكلهللكعيلَّ عنكعةئشَاكJكقةات:ك»إنَّ
مس دٌةك وأنةك لاّسولُك،ك وبيدِهك لاّلمحِنك عبُدك ك عيلَّ دخَلك موتِه،ك ع َدك وريقِهك ريقيك بنَيك مجَعك لهللَك ك وأنَّ
كلاّسولَك،كفقرُت:كآخذُهكاَك؟كفأمةَركبلأسِه:ك رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفلأيتُهكي ظُلكإايِه،كوعلفُتكأّنُهكحيبُّ
كمضغتُه،ك كعريِه،كوقرُت:كأاّي ُهكاَك؟كفأمةَركبلأسِه:كأْنكنعْم،كفقضشتُه،كثمَّ أْنكنعْم،كفت ةواتُه،كفةمتدَّ

كبِهك]أي:كلستةككبه[كوهَوكمست ٌدكإىلكصدري«)5).  فأعطيتُهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفةستنَّ

)1(ككأْي:كحةجته،كولحلديثكرولهكلابخةريك]1927[،كومسرمك]1106[.
)2(ككرولهكمسرمك]300[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]387[.
)4(ككملقةةكلملفةتيحك]487/2[.

)5(ككرولهكلابخةريك]4438[.
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»فقضشتُه«،كأْي:كمضغته،كولاقضمكلألخذكبطلِفكلألس ةن،كأْي:ك رستهكأْوكقطعته)1). 

ك فقدكمجَعكلهللكبنَيكريقهكوريقهةكيفكآخِلكيوٍمكاهكمنكأيةِمكلادنية،كوأوِلكيوٍمكمنكأيةِمكلآلخلة،كفأيُّ

فضٍلكعظيٍمكنةاتُهكJ؟!

ورّبا ناَم عىل فخذها:

معك لاذيكضةَع،كوايسك بحثًةكعنكعقدهةك لاّسفللِتك إحدىك لاّل َبكيفك عةئشُاك أّخلْتك فراّمك

لا ةِسكمةٌء،كجةءكأبوكبكلكيعةتبهة،كقةاْت:ك»عةتب يكأبوكبكٍل،كوجعَلكيطع  يكبيدِهكيفكخةرصيت،كفالك

يش ع يكمْنكلاّتحّلِككإاّلكمكةُنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كورأسُهكعىلكفخذي«)2). 

كيقلُأكلاقلآَن«)3). كملسو هيلع هللا ىلصكيّتكُئكيفكحجليكوأنةكحةئٌض،كثمَّ وقةاْت:ك» ةَنكلا ّبيُّ

وهذلكمنكطيبكعرشتهكملسو هيلع هللا ىلص،كو ليمكخرقه.

وفيه:كعدُمكلألنفِاكمنكلحلةئِض،كأوك للهتهةكخالفًةكاريهوِدكلاذينكالكيؤل روهنة،كوالكجيةاسوهنةك

إذلكحةضْت.

بل كاَن الّنبيُّ يضطجُع معها يف حلاٍف واحٍد وهَي حائٌض:

حضُت؛ك إْذك مخيصٍا،ك يفك مضطجعًاك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ مَعك أنةك »بي ةك قةاْت:ك Jك سرشَاك ك أمِّ فعنك

فةنسررُتكفأخذُتكثيةَبكحيضتي«)4)،كقةَل:ك»أنفسِت؟«ك]أي:كأحضِت[،كقرُت:كنعم،كفدعةين،ك

)1(ككي ظل:كلا هةياك]124/4[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4607[،كومسرمك]550[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3672[،كومسرمك]267[.

)4(ككأْي:كذهبتكيفكخفيا،كوحيتشلكذهةهبةكأهّنةكخةفْتكوصولكيشءكمَنكلاّدمكإايِهكملسو هيلع هللا ىلص،كأْوكتقّذرْتكنفسـهة.كلنظل:ك
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]207/3[
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فةضطجعُتكمعُهكيفكلخلشيرِا«)1)،كويفكافظ:ك»فدعةين،كفأدخر يكمعُهكيفكلخلشيرِا«.كلخلشيرا:كهَيك

كيشٍءك ةَن)2).  لاقطيفا،كو ّلكثوبكاُهكمخلكمْنكأيِّ

ففيِه:كجولُزكلا ّوِمكمَعكلحلةئِض،كولالضطجةِعكمعهةكيفكحلةٍفكولحٍد.

 .(3( وأّمةكقولكلهللكتعةىل:ك]ہ ہ ہ ھ[ ]لابقلة:222[،كفةملللُد:كلعتزاولكوطأهنَّ

حةئٌض،ك وأنةك معيك يضطجُعك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك » ةَنك قةاْت:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ زوَجك ميشونَاك وعْنك

وبي يكوبي ُهكثوٌب«)4). 

وبعُضكلألزولِجكإذلكحةضْتكزوجته؛كفةرقهةكيفكلملضجِعكوتل هة،كوهذلكلافعُلكخمةاٌفكهلدِيك

كبحةِلكلازوجِا،كفإنكلازوجَاكحةَلكلحليِضكت تةهبةكلضطللبةٌتكنفسّيٌاكتعّكُلكعريهةك كملسو هيلع هللا ىلص،كومرضٌّ لا بيِّ

مزلجهة،كوتضعُفكنفسّيتهة،كفإذلكلنضةَفكإىلكذاككمبةعدُةكلازوِجكعنكفللمهة؛كضةعَفكذاككمنك

سوِءكحةاتهة.

:J بل تويّفَ رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ورأسُه عىل صدِر زوجتِه عائشَة

ونحلي«)5)،ك وبنيكسحليك نوبتي،ك بيتي،كويفك كملسو هيلع هللا ىلصكيفك لا ّبيُّ ك »تويّفَ J:ك عةئشُاك قةاْتك

ويفكافظ:ك»قبضُهكلهللُكبنَيكسحليكونحلي«)6).كولاّسحل:كهَوكلاّصدركولالئا،كتليدكأنهكمةتكوهوك

مست دكاصدرهة،كمةكبنيكجوفهةكوع قهة)7). 

)1(ككرولهكلابخةريك]298[،كومسرمك]296[.
)2(ككلا هةياك]153/2[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]207/3[.
)4(ككرولهكمسرمك]295[.

)5(ككرولهكلابخةريك]3100[،كومسرمك]4474[.
)6(ككلابخةريك]1389[،كومسرمك]2443[.

)7(ككفتحكلابةريك]130/1[.
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وكاَن يغتسُل مَع زوجاتِه مْن إناٍء واحٍد:

 امكقةاْتكعةئشُاكJ:ك  ُتكأغتسُلكأنةكورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكإنةٍءكولحٍدكبي يكوبي ُه،كيبةدرينك

وأبةدرُه،كحّتىكيقوَل:ك»دعي يل«،كوأقوُلكأنة:ك»دْعكيل«)1).ك»يبةدرين«،كأي:كيسبق ي؛كألخِذكلملةِء.

كملسو هيلع هللا ىلصكوميشونَاك ةنةكيغتسالِنكمْنكإنةٍءكولحٍد)2). كلا ّبيَّ وعِنكلبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمْنكإنةٍءكولحٍدكمَنكلجل ةبِا«)3).  كسرشَاكJكقةات:ك»  ُتكأغتسُلكأنةكولا ّبيُّ وعْنكأمَّ

ويفكهذلكبيةنكحسِنكتبّعِلكلالسوِلكملسو هيلع هللا ىلص.

يأ َلكمعهم؛كبسبِبك أوك أهرهكيفكحلةٍفكولحٍد،ك ي ةَمكمعك أنك لالجةِلك بعُضك يأنُفك ويفكزم  ةك

عةدلٍتكورثوهة.

وكاَن يدلُّل زوجتُه فريّخُم اسمها:

الَم«،ك فعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومًة:ك»يا عائَش، هذا جربيُل يقرئِك السيّ

فقرُت:كوعريِهكلاّسالُمكورمحُاكلهللكوبل ةتُه«)4).كويقولكهلة:كيةكمحريلُء)5)،كفعنكعةئشاكقةاْت:كدخَلك

فقرت:ك إليهْم؟«،ك تنظري  أْن  أحتبيّنَي  »يا محرياُء،  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ اـيك فقةَلك يرعبوَن،ك لملسجدك لحلبشُاك

نعْم)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]250[،كومسرمك]321[،كولا سةئيك]239[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكلابخةريك]253[،كومسرمك]322[.
)3(ككرولهكلابخةريك]322[،كومسرمك]322[.

)4(ككرولهكلابخةريك]3217[،كومسرمك]2447[. 
)5(ككلحلشريلء:كتصغريكلحلشللء،كوهيكلابيضةءكلملرشباكبحشلة.

وقةلك ]3277[،ك لاصحيحاك لاسرسراك يفك لألابةينك وصححهك ]8951[،ك لاكربىك لاس نك يفك لا سةئيك رولهك )6(كك
لحلةفظ:ك»إس ةدُهكصحيٌح،كوملْكأَركيفكحديٍثكصحيٍحكذ َلكلحلشريلِءكإاّلكيفكهذل«.كفتحكلابةريك]444/2[.
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قةلكلاقةيضكعيةض:ك»وهوكتصغرُيكإمفةٍق،كورمحٍا،كوحمّبٍا«)1).

كملسو هيلع هللا ىلص،ك و ةنكيك يهةكبأمكعبدكلهلل،كفعْنكعةئشَا،كقةاْت:كاـاّمكواَدكعبدلهللكبُنكلاّزبرِيكأتيُتكبِهكلا ّبيَّ
فتفَلكيفكفيِه،كفكةَنكأّوَلكيشٍءكدخَلكجوفُه،كوقةَل:ك»هَو عبداهلل، وأنِت أمُّ عبداهلل«،كفامكزاُتكأ  ّىك

 .(2( هبة،كومةكوادُتكقطُّ

ولايومكجتدكبعضكلالجةلكيسّشونكزوجةهتمكيفكهولتفهمكلجلولاِاكبأسامٍءكقبيحا،كمثل:ك»نشبا«،ك
»ورطا«،ك»بريا«،ك»ميطونا«،ك»غرطاكعشلي«،كبي امكيسّشيكآخلونكزوجةهتمكيفكجولالهتمكبأسامٍءك
منك فسبحةَنك فالن«،ك »أمك »لاقشل«،ك لاعشل«،ك »لاغةايا«،ك»رشيكاك »لألهل«،ك مثل:ك مجيراكحس ا،ك

قّسَمكلألخالَقكبنَيكلألزولِجك امكقّسَمكلألرزلَق.

ومْن حسِن معارشتِه ملسو هيلع هللا ىلص هلنَّ أنُّه كاَن يصحبهنَّ معُه إىل الوالئِم:

فص َعك لمللِق،ك طّيَبك فةرسّيًةك ةَنك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك السوِلك جةرًلك ك »أنَّ I:ك مةاٍكك بنك أنسك عْنك
كجةَءكيدعوُه،كفقةَل:ك»وهذِه«ك-اعةئشَا-،كفقةَل:كال،كفقةَلكرسوُلكلهللملسو هيلع هللا ىلص:ك»ال«،ك السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكثمَّ
كعةَدكيدعوُه،ك فعةَدكيدعوُه،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك»وهذِه«،كقةَل:كال،كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال«،كثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وهذِه«،كفقةَلكيفكلاّثةاثِا:كنعْم،كفقةمةكيتدلفعةِنكحّتىكأتيةكم زاُه«)3). 

وحقوقك لملعةرشة،ك مجيلك مْنك وهذلك دوهنة،ك بةاّطعةِمك لالختصةصك » لَهكملسو هيلع هللا ىلصك لا ووي:ك قةلك
لملصةحبا،كوآدلبكلملجةاساكلملؤّ دة«)4).

إذا زارتُه إحداهنَّ قاَم معها يشّيعها حّتى ولْو كاَن معتكفاً: و

اياًل،ك أزورُهك فأتيتُهك معتكفًة،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك قةاْت:ك ةَنك Jك ك حييٍّ ب ِتك صفّيَاك فعْنك

)1(ككمشةرقكلألنولرك]1/ 702[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]7117[،كوقةلكمعيبكلألرنؤوط:ك»إس ةدهكقوي«.

)3(ككرولهكمسرمك]2037[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]209/13[.
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كملسو هيلع هللا ىلص؛ك كرجالِنكمَنكلألنصةِر،كفراّمكرأيةكلا ّبيَّ كقشُتكفةنقربُت،كفقةَمكمعي؛كايقرب ي،كفشلَّ فحّدثتُه،كثمَّ

«،كفقةال:كسبحةَنكلهللكيةكرسوَلكلهلل!ك ا صفييُّة بنُت حييٍّ كملسو هيلع هللا ىلص: »عىل رسلكام إنيّ أرسعة،كفقةَلكلا ّبيُّ

ِم، وإينيّ خشيُت أْن يقذَف يف قلوبكام سوءًا«)1). يطاَن جيري مَن اإلنساِن جمرى الديّ قةَل:ك»إنَّ الشيّ

فتأّملك يفكقةمكمعهةكمنكلملعتكِف؛كاريجعهةكإىلكلابيت؛كايحشيهةكويلعةهة،كمعكأنكلملعتكفك

الكخيلجكمنكلملسجدكإالكارضورٍة.

نبنيها ب��ال��ح��بِّ  فيهاأب��ي��ات��ن��ا  رْت  ن�����ويّ ق���ْد  زوج��ات��ن��ا 

رها نعميّ وال��تيّ��ق��وى  نحييهاب��ال��ب��رِّ  امل��خ��ت��اِر  وب��س��نيّ��ِة 

وتكفيهاه���ذا رس�����وُل ال��ل��ه ق��دوت��ن��ا س��نيّ��ت��ُه  ت��ك��ف��ي��َك 

فيخفيهاي���ب���دي م��ح��بيّ��ت��ُه ل��زوج��ت��ِه ي��س��ت��ع��يل  وس�����واُه 

يضاحكها م��ن��ُه  وب����أمج����ِل األس�����ام ي��ن��ادهي��اب���دع���اب���ٍة 

يقبيّلها دن���ا  ال���خ���روِج  فيهاق��ب��َل  ع���ىل  ف��م��ُه  هل���ا  ذك����رى 

���ُه ب���أًذى جيرهيام���ا م���دَّ ي���وم���ًا ك���فيّ اخل���رِي  ن��ب��ُع  ت��ل��َك  ب��ل 

اقدكعةشكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةتهكلاطةهللِتكحيةًةكسعيدًةكطيبًا؛كإذك ةنتكتطبيقًةكعشرّيًةك

دقيقًةكاقواهكتعةىل:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[.

كملسو هيلع هللا ىلصكيتحّدُثكعنكحيةتهكلازوجيِاكبقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»خريكْم  فالكعجَبكبعدكذاككأنكنلىكلا بيَّ

خريكْم ألهلِه، وأنا خريكْم ألهيل«)2). 

وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»أكمُل املؤمننَي إيامنًا أحسنهْم خلقًا، وخياركْم خياركْم لنسائهْم خلقًا«)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2038[،كومسرمك]2175[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3895[كعنكعةئشاكJ،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3314[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]1082[كعنكأيبكهليلةكI،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1230[.
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وملكي قلكع هكملسو هيلع هللا ىلصكيفكيوٍمكمنكلأليةمكأنهكرضَبكلملأًةكأوكحقلهة،كفعْنكعةئشَاكJ قةاْت:ك
كبيدِه،كوالكلملأًة،كوالكخةدمًةكإاّلكأْنكجيةهَدكيفكسبيِلكلهلل«)1).  »مةكرضَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكميئًةكقطُّ

كيدُهكإىلكزوجته،كويرضهبةكإمةكعىلك وأيَنكهذلكمنكحةِلكبعِضكلالجةِلكلايوَم،كجتُدكلالجَلكتتدُّ
وجههة،كأوكرأسهة،كأوكظهلهة،كوربامكلستخدمكعصًة،كأوكحذلًء،كأوكغرَيكذاك؛كألتفِهكلألسبةِب.

كملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةل:ك»ال ترضبوا إماَء اهلل«،كفجةَءكعشُلكIكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وقدكثبَتكعنكلا بيِّ
،كفأطةَفك ك]أي:كنشزنكعريهمكولجرتأَن[)2)،كفلّخَصكيفكرضهبنَّ فقةَل:كذئلَنكلا ّسةُءكعىلكأزولجهنَّ
ٍد نساٌء  كملسو هيلع هللا ىلص: »لقْد طاَف بآِل حمميّ ،كفقةَلكلا ّبيُّ بآِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنسةٌءك ثرٌيكيشكوَنكأزولجهنَّ

، ليَس أولئَك بخياركْم«)3).  كثرٌي يشكوَن أزواجهنَّ

»أي:كأنكلالجةَلكلاذينكيرضبونكنسةءهمكايسولكبخيةر م،كبلكخيةر مكالكيرضبونكنسةءهمك
.(4(» ويتحّشروهننَّ

كلارئةم«. كإالكائيٌم،كيغربَنكلاكللَم،كويغربهنَّ كإالك ليٌم،كوالكهيي هنَّ واذلكقةاتكلاعلب:ك»الكيكلمهنَّ

نَّ خلقَن مْن ضلٍع،  وقدكأوىصكملسو هيلع هللا ىلصكبةالفقكبةا سةء،كفقةل:ك»استوصوا بالنيّساِء خريًا، فإنيّ
لِع أعالُه، فإْن ذهبَت تقيمُه كرستُه، وإْن تركتُه ملْ يزل أعوَج، فاستوصوا  وإنَّ أعوَج يشٍء يف الضيّ

بالنيّساِء خريًا«)5). 

،ك ،كومالطفُاكلا ّسةِءكولإلحسةُنكإايهنَّ كعىلكلاّلفقكبةا ّسةِءكولحتامهلنَّ »يفكهذلكلحلديث:كلحلثُّ
،كولحتامهلن«)6).  ولاّصرُبكعىلكعوجكأخالقهنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]2328[.
)2(ككلا هةياك]375/2[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2146[،كولبنكمةجاك]1985[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1863[.
)4(ككعونكلملعبودك]130/6[كبترصف.

.I5(ككرولهكلابخةريك]3331[،كومسرمك]1468[كعنكأيبكهليلةك(
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]57/10[كبترصف.
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لِع تكرسها، فدارها تعْش  وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»إنَّ املرأَة خلقْت مْن ضلٍع، وإنيَّك إْن ترْد إقامَة الضيّ
هبا«)1). 

فشنكلاولجبكعىلكلالجلكأنكيصربكعريهة،كويتحشلكمةكيصدركم هة.

ومةكزللكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيكلركهذهكلاوصياك رامكحةنتكلافلصا.

كففيكخطبِاكحجِاكلاودلِعكأفلدكهلةكجةنبًةكمنكخطبتهكلاعظيشِاكحيُثكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»أال واستوصوا 
بالنيّساِء خريًا، فإنيّام هنَّ عواٌن عندكْمك]أي:كأسريلت[،كليَس متلكوَن منهنَّ شيئًا غرَي ذلَك...«)2). 

كلاتيكقدكالكيقدُركعىلكحتّشرهةك كملسو هيلع هللا ىلصكيكّلُركوصيتهكبةا سةِء؛كملةكيعرشهكمنكحةهلنَّ وإنامك ةنكلا بيُّ
يفةرقهة؛ك أنك لمللأِةكعىلك لاغضِب؛كفيحشرهكعوُجك أنفسهمكع دك لاذينكالكيشركونك لالجةلك بعُضك

فيتفّلُقكمشره،كوتتشّتُتكأرستهكوأهره.

كملسو هيلع هللا ىلصكلألزولَجكيفكحديٍثكآخَلكإىلكمةكفيهكصالُحكأحولهلمكمعكأرسهمكفقةل:ك واذلكأرمَدكلا بيُّ
»ال يفرْكك-أي:كالكيبغض-كمؤمٌن مؤمنًة؛ إْن كرَه منها خلقًا، ريَض منها آخَر«)3). 

بأْنك فيهةكخرقًةكملضّيًة،ك فيهةكخرقًةكيكله؛كوجَدك إْنكوجَدك يبغضهة؛كألّنُهك أْنكالك ي بغيك »أْي:ك

تكونكرشساكلخلرقكاك ّهةكدّي ٌا،كأْوكمجيرٌا،كأْوكعفيفٌا،كأْوكرفيقٌاكبِه،كأْوكنحُوكذاَك«)4). 

إدخةِلك لابرِش،كحليصًةكعىلك دلئَمك زوجةته،ك معك لاعرشِةك كملسو هيلع هللا ىلصكحسَنك لا بيُّ فقدك ةَنك وهكذلك
،كويستشُعك ،كويشةورهنَّ ،كوحيةدثهن،كويامزحهنَّ ،كويأ ُلكمعهنَّ ،كجيرُسكإايهنَّ لارسوِركإىلكنفوسهنَّ

. كوأخطةئهنَّ ،كويتغةىضكعنكتقصريهنَّ كعريهنَّ ،كويطشئنُّ ،كويولسيهنَّ إايهنَّ

)1(ككرولهكأمحدك]19589[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1944[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]1083[،كولبنكمةجاك]1851[كعنكعشلوكبنكلألحوصكI،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحك

لجلةمعك]7880[. 
.I3(ككرولهكمسرمك]2672[كعنكأيبكهليلةك(

)4(ككرشحكصحيحكمسرمكار وويك]58/10[.
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بل كان يويص بأهل نسائه خرياً:

ى  كلاغفةريكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّكْم ستفتحوَن مرَص، وهَي أرٌض يسميّ عْنكأيبكذرٍّ
ًة وصهرًا«)1).  ًة ورمحاً«. أْوكقةَل: »ذميّ فيها القرياُط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إىل أهلها؛ فإنَّ هلْم ذميّ

ة:كهَيكلحللماكولحلّق.كوأّمةكلاّلحمكفركوِنكهةجَلكأّمكإسامعيلكم هْم.كوأّمةكلاّصهلكفركوِنك ميّ الذيّ
مةرياكأّمكإبللهيمكم هْم)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يراعي مشاعر زوجته:

إذا  »إينيّ ألعلُم   :J اعةئشاك يقولك فهةكهوك أمكسةخطٌا،ك ويعلفكهلكهيكرلضيٌاكعريهك
ا إذا كنِت  كنِت عنيّي راضيًة، وإذا كنِت عيلَّ غضبى«،كفقةات:كومْنكأيَنكتعلُفكذاَك؟كقةَل:ك»أميّ
إبراهيَم«،ك وربِّ  الَ،  قلِت:  غضبى؛  كنِت  وإذا  ٍد،  حمميّ وربِّ  الَ،  تقولنَي:  فإنيِّك  راضيًة؛  عنيّي 

قةات:كأجلكولهللكيةكرسوَلكلهلل،كمةكأهجُلكإاّلكلسشَك)3). 

فرمكيكُنكمنكلالجةِلكلاذينكالكيبةاونكبزوجةهتم،كرضنَيكأمكسخطَن.

كلاعظيُمكملسو هيلع هللا ىلصكلاذيكملكتشغرُهكمهوُمكلادواِا،كولاغزو،كولجلهةد،كوجتهيزكلجليوِش،ك فهذلكلا بيُّ
ونرشكلادعوِةكيفكلاعةملِ،كوإرسةلكلالسةئِلكإىلك رسىكوقيرَص،كومتةبعاكلألموِركلاعظيشِا،كملكيشغرُهك

ذاككعنكمللعةِةكمشةعِلكزوجته.ك

فأيَنكهذل،كممنكالكيللعيكمشةعَلكزوجته،كوالكيبةيلكبأملهة،كسولءك ةنتكرلضيًاكأمكسةخطًا،ك
سعيدًةكأمكحزي ًا؟!

؛ك ومنكذاك:كمللعةتهكملشةعلكأمكلملؤم نيكصفياكJ،كفرامكعرّيهتةكحفصاكبأهنةكلب اكهيوديٍّ
دلفَعكع هةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوطّيَبكخةطلهةكبكالمكيرشُحكلاصدَر،كوهيّدُئكلخلةطَل.

)1(ككرولهكمسرمك]2543[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]97/16[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5228[،كومسرمك]2439[.
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،كفبكْت،كفدخَلك كحفصَاكقةاْت:كب ُتكهيوديٍّ فعْنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:كبرَغكصفّيَاكأنَّ
،ك كملسو هيلع هللا ىلصكوهَيكتبكي،كفقةَل:ك»ما يبكيِك؟«،كفقةاْت:كقةاْتكيلكحفصُا:كإيّنكب ُتكهيوديٍّ عريهةكلا ّبيُّ

، ففيَم تفخُر عليِك؟«)1).  ، وإنيِّك لتحَت نبيٍّ ِك لنبيٌّ ، وإنَّ عميّ كملسو هيلع هللا ىلص: »إنيِّك البنُة نبيٍّ فقةَلكلا ّبيُّ

لبُنك موسىك أْي:ك «ك لنبيٌّ ك  عميّ »وإنَّ  S،ك عشللَنك بُنك هةروُنك أْي:ك «ك نبيٍّ البنُة  »وإنيّك 
 .(2(

Sعشللَن

بل كان يوايس زوجته إن رآها حزينًة أو مريضًة: 

كدخَلكعريهةكوهيكتبكي،كفقةَل:ك»مةكاِككأنفسِت؟«،كقةات:ك فع دمةكحةضْتكعةئشُاكوهيكيفكلحلجِّ
نعْم،كقةَل:ك»إنَّ هذا أمٌر كتبُه اهللُ عىل بناِت آدَم، فاقيض ما يقيض احلاجُّ غرَي أْن ال تطويف بالبيِت..«.

،كأمَلكعبَدكلاّلمحِن،كفأعشلينكمَنكلاّت عيِم،كمكةَنكعشليتكلّاتيكنسكُت)3).  فراّمكقضيُتكلحلجَّ

ومنكلألموِركلاتيكي بغيكعىلكلألزولِجكأنكيللعوهةكمعكزوجةهتم:كمةكتتعّلضكاهكزوجةهتمك
كمنكتعٍب،كوضيٍق،كوأملٍ. ؛كبسبِبكلحليِضكولا فةِسكولاوالدِة،كومةكحيدُثكهلنَّ كاطبةعهنَّ منكتغرّيٍ

اهك مدي ًاك تكوُنك لازوجَاك فإنك ازوجته؛ك ويقّدرهةك لحلةالِتك هذهك لازوُجك يستشعُلك ع دمةك بلك
بذاَككلجلشيِل.ك

إذا مرضْت زوجته ملسو هيلع هللا ىلص رقاها، ومسح بيده احلانية عليها: و

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيعّوُذكبعَضكأهرِهكيشسُحكبيدِهكلايش ى)4)،كويقوُل:ك»اللهمَّ  كلا ّبيَّ عنكعةئشَاكJكأنَّ
ايف، ال شفاَء إاليّ شفاؤَك، شفاًء ال يغادُر سقاًم«)5).  ربَّ النيّاِس، أذهْب الباَس، اشفِه وأنَت الشيّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3829[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتمذيك]3055[. 
)2(ككحتفاكلألحوذيك]268/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك316[،كومسرمك]1211[.
)4(ككأي:كتفةؤالكبزوللكلاوجع،كمعكمةكفيهكمنكح ةنكوعطف

)5(ككرولهكلابخةريك]5743[،كومسرمك]2191[.
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فةازوُجكإذلكترّشسكمولضَعكلألملِكمنكزوجتهكوح ةكعريهة،كووضَعكيدهكعىلكمكةِنكلألملِكمنك

زوجته؛ك ةنكاذاككعظيُمكلألثِلكيفكنفِسكلمللأِةكوإنكملْكيذهِبكلألملُ،كوإنكبقَيكلادلُء،كاك ّهةكتشعُلك

كهبة،كوبآالمهة. أنهكحيسُّ

؛ك كزرع-كبقوهلة:ك»والكيواُجكلاكفَّ وقدكعةبْتكإحدىكلا سةءكزوجهةك– امكيفكقصِاكحديِثكأمِّ

ايعرمكلابّث«)1). 

كلحلزُن،كويطرُقك بةابثِّ ايعرَمكمةكهيكعريِهكمنكلحلزِنكفيزيره،...كولملللُدك كيده؛ك »أي:كالكيشدُّ

كأيضًةكعىلكلاشكوى،كوعىلكلمللِض..كفأرلدتكأنهكالكيسأُلكعنكلألمِلكلاذيكيقُعكلهتاممهةكبه،ك لابثُّ

فوصفتُهكبقرِاكلاشفقِاكعريهة«)2). 

فهيكتعيبهكبذاك!كفةملولسةةكبنيكلازوجنيكع دكحرولك لٍب،كأوكنزولكملٍضكمطروبٌا.

كبعَضكلألزولِجكالكيللعيكهذهكلحلةالِت،كويليُدكأنكتكوَنكلمللأُةكصحيحًاكسريشًاكدلئاًم،كفإذلك واكنَّ

ملضْت؛كذهَبكهبةكإىلكبيِتكأهرهة،كوتل هةكحتىكتشفى؛كألنهكالكيطيقكجمةاستهةكوهيكعىلكهذهكلحلةِل.

ومن مواساته ملسو هيلع هللا ىلص:

مسحهكادموعكزوجتهكصفّياكبيدهكمّلةكملضكمجرهةكيفكطليقكلاسفل.

نزَلك لاّطليِق؛ك فراّمك ةَنكيفكبعِضك ب سةئِه،ك ك كملسو هيلع هللا ىلصكحجَّ لا ّبيَّ ك أنَّ Jك ك ب ِتكحييٍّ عْنكصفّيَاك
كملسو هيلع هللا ىلص:ك» ذلَككسوقَككبةاقولريِل،كيع يكلا ّسةَء«،كفبي ةكهْمك ،كفأرسَع،كفقةَلكلا ّبيُّ رجٌل،كفسةَقكهبنَّ
كظهلًل،كفبكْت،كوجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  كمجرهة،كو ةنْتكمْنكأحس هنَّ يسريوَنكبلَككبصفّيَاكب ِتكحييٍّ

حنَيكأخرَبكبذاَك،كفجعَلكيشسُحكدموعهةكبيدِه)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]5189[،كومسرمك]2448[كعنكعةئشاكJكبطواه.
)2(ككفتحكلابةريك]263/9[.

)3(ككرولهكأمحدك]26325[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3205[.
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لازوجِا،كمعكأنك لازوِجكفيهكمولسةٌةك بريٌة،كوتقديٌلكاعولطِفكومشةعِلك بيِدك لادموِعك فشسُحك
كمنكأحسِنكلجلامِل،كومعكذاكك ،كإذكبكْتكبسبِبكبلوككمجرهةكلاذيك ةنكيعدُّ سبَبكلابكةِءكأمٌلكهنّيٌ

كملسو هيلع هللا ىلصكمشةعَلكصفيَاكوعولطفهة. ملكحيّقِلكلا بيُّ

كأحيةنةكبأزمةٍت،كأوكمشكالٍت،كوحتتةُجكإيلكتطييبكخةطلهةكببسشٍاكحةنيٍا،كونربٍةك فةازوجُاكتلُّ
كأهنةكايسْتكوحدهةكتولجُهكهذهكلألزمةِتك صةفيٍا،كحتتةُجكإىلكمنكخيّفُفكع هةكمةكهيكفيهكحتىكحتسَّ

ولملشكالِت.

قدكتفقُدكلمللأُةكقليبًةكهلةك-أبًة،كأّمًة،كأخًة-كفتحتةُجكإىلكمنكيصرّبهة،كويذّ لهةكبفضيرِاكلاصرِب،ك
اهك تتعّلُضك بامك يبةيلك لا ةِس،كفتجدهكالك بعِضك ويولسيهة،كواكنكقدكيكوُنكهذلكلخلرُقكغةئبًةكعْنك

زوجتهكمنكمصةئَب،كوالكبامكيقُعكعريهةكمنكمشة َل.ك

بلكقدكجتُدكمنكحيّقُلكمصيبتهة،كويسخُلكم هة،كويستهزئكبامكحيصُلكهلة.

اليتيِم،  عيفنِي:  الضيّ ُج حقَّ  إينيّ أحريّ قةَل:ك»اللهمَّ  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك أنَّ Iك عْنكأيبكهليلَةك
واملرأِة«)1). 

ج«كأْي:كأضّيقكعىلكلا ّةسكيفكتضييعكحّقهام،كوأمّدُدكعريهْمكيفكذاَك،كولملقصودكإمهةدهك »أحريّ

تعةىلكيفكتبريغكذاَككلحلكمكإايهْم)2). 

: وقد بلَغ من رفقه ملسو هيلع هللا ىلص بزوجاته، وحسن عرشته هلنَّ

أنكتلفعكزوجتهكصوهتةكعريهكفيحتشلكذاككم هة.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفسشَعكعةئشَا،كوهَيك عِنكلا ّعامِنكبِنكبشرٍيكLكقةَل:كجةَءكأبوكبكٍلكيستأذُنكعىلكلا ّبيِّ

كرومةَن،كوت ةوهلة،كأتلفعنَيك لب َاكأمِّ يةك رلفعٌاكصوهتةكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأذَنكاُهكفدخَل،كفقةَل:ك

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]3678[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1015[.
)2(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]83/7[.
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كملسو هيلع هللا ىلص  كملسو هيلع هللا ىلصكبي ُهكوبي هة،كفراّمكخلَجكأبوكبكٍل،كجعَلكلا ّبيُّ صوتِككعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟!كفحةَلكلا ّبيُّ
كجةَءكأبوكبكٍل،كفةستأذَنكعريِه،ك يقوُلكهلةكيرتّضةهة:ك»أالكتليَنكأيّنكقْدكحرُتكبنَيكلاّلجِلكوبي ِك«،كثمَّ
لهللكأرش ةينكيفكسرشكام،ك امك يةكرسوَلك بكٍل:ك أبوك اُهك فقةَلك اُهكفدخَل،ك فأذَنك فوجدُهكيضةحكهة،ك

أرش تامينكيفكحلبكام)1). 

كيفكلألمل،كوهجلتهكإىلكلاريل،كوحيتشلكذاككم هة،ك امكقةَلكعشل:ك بلكربامكرلجعتُهكإحدلهنَّ
  ّةكمعرَشكقليٍشكنغرُبكلا ّسةَء،كفراّمكقدم ةكعىلكلألنصةِركإذلكقوٌمكتغربهْمكنسةؤهْم،كفطفَقكنسةؤنةك
كلملأيتكفللجعت ي،كفأنكلُتكأْنكتللجع ي.ك]أْي:ك يأخذَنكمْنكأدِبكنسةِءكلألنصةِر،كفصخبُتكعيلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  ك لا ّبيِّ أزولَجك ك إنَّ فولهللك أرلجعَك،ك أْنك ت كُلك مةك فقةاْت:ك فيِه[،ك وت ةظلينك لاقولك يفك تللددينك
كلايوَمكإىلكلاّريِل،كفةنطرقُت،كفدخرُتكعىلكحفصَا،كفقرُت:كأتللجعنَيك اريلجع ُه،كوهتجلُهكإحدلهنَّ
كلايوَمكإىلكلاّريِل،كقةاْت:كنعْم...كلحلديث)2).  رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟كفقةاْت:كنعْم،كفقرُت:كأهتجلُهكإحدل نَّ

وفيه:كأنكمدَةكلاوطأِةكعىلكلا سةِءكمذموٌم؛كألنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكبسريِةكلألنصةِركيفكنسةئهم،ك
وتلَككسريَةكقومه.

كمنكزاِلكيفك ،كولاصفُحكعامكيقُعكم هنَّ وفيه:كلاصرُبكعىلكلازوجةِتكولإلغضةُءكعنكخطأهنَّ
كلهللكتعةىل«)3).  كلمللِء،كدوَنكمةكيكوُنكمنكحقِّ حقِّ

وقد بلغ من حسن معارشِة الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص لنسائه:

أنهك ةنكيقومكبشسةعدهتنكيفكتدبريكمؤونكلمل زل.

كملسو هيلع هللا ىلصكيص ُعكيفكبيته؟كقةاْت:ك» ةَنكيكوُنكيفك عَنكلألسوِدكقةَل:كسأاُتكعةئشَا:كمةك ةَنكلا ّبيُّ

مه ِاكأهرِه،كفإذلكحرضِتكلاّصالُةكخلَجكإىلكلاّصالِة«)4). 

)1(ككرولهكأمحدك]17927[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2901[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]89[كومسرمك]1479[كعنكلبنكعبةسك(

)3(ككفتحكلابةريك]291/9[.
)4(ككرولهكلابخةريك]676[. 
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»يفكمه ِاكأهرِه«،كيع ي:كخدمَاكأهرِه،كأْي:كعشرهْم،كوخدمتهْم،كومةكيصرحهْم)1). 

وقْدكوقَعكتفسرُيكهذهكلخلدمِاكيفكروليةٍتكأخلىكبقوهلة:ك»مةك ةَنكإاّلكبرشًلكمَنكلابرش؛كيفيلك

ثوبه،كوحيرُبكمةته،كوخيدمكنفسُه«)2). 

وع دكأمحدك]24382[كع هة:ك» ةَنكخييُطكثوبُهكوخيصُفكنعرُهكويعشُلكمةكيعشُلكلاّلجةُلكيفك

بيوهتْم«،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4937[.

»يفيلكثوبه«كأي:كي ظلكيفكلاثوبكهلكفيهكيشٌءكمنكلألذىكولاوسِخ.

كولجلشُع)3).  »خيصُفكنعرُه«كأْي:كخيلزهةكطةقًاكعىلكلألخلى،كمَنكلخلصِفكوهَوكلاّضمُّ

ومنكلا ةِسكلآلَنكمنكحيّشُلكزوجتهكأعبةًءكوأمحةالًكفوَقكطةقتهة،كوربامكيللهةكمتعبًا،كأوكمليضًا،ك

فالكيكرتثكاذاك،كوالكيسةعدهةكيفكمئوِنكلمل زِل،كوايسكهذلكمنكحسنكلاعرشة.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يساعد زوجته يف ركوهبا عىل الدابة: 

كملسو هيلع هللا ىلصكحيّويكهلةكورلءُهكبعبةءٍةك فرامكأرلدْتكصفّيُاكأنكتل َبكلابعرَي،ك-قةلكأنٌس-:كفلأيُتكلا ّبيَّ
كجيرُسكع َدكبعريِه،كفيضُعكر بتُه،كوتضُعكصفّيُاكرجرهةكعىلكر بتِهك -يع ي:كحييطهةكويششرهةكهبة،كثمَّ

حّتىكتل َب)4). 

ولالمحِاك لاتولضِعك غةياك وهذلك وتل َب،ك عريهةك اتصعَدك ر بته؛ك هلةك يضُعك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك فلسوُلك
ولإلحسةنكيفكمعةمراكلازوجِا.

)1(ككطلحكلاتثليبك]53/9[.
لألابةينكيفكصحيحك ]343[،كوصححهك لاشامئلك يفك ولارتمذيك ]541[،ك لملفلدك لألدبك يفك لابخةريك رولهك )2(كك

لجلةمعك]4996[.
)3(ككلا هةياك]100/2[.

)4(ككرولهكلابخةريك]2893[،كومسرمك]1365[. 
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وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص هيتمُّ بنظافته ورائحته الطيبة:

كم هكزوجهكرلئحًاكمتغرية. فكةَنكإذلكدخَلكبيتهكبدأكبةاسولِك،كحتىكالكتشمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدخَلكبيتُه؟ك كيشٍءك ةَنكيبدُأكلا ّبيُّ عْنكرشيٍحكبنكهةنئكقةَل:كسأاُتكعةئشَا،كقرُت:كبأيِّ
قةاْت:كبةاّسولِك)1). 

»ولحلكشاكيفكذاَك:كأّنُهكرّبامكتغرّيْتكرلئحاكلافمكع دكحمةدثاكلا ّةس،كفإذلكدخَلكلابيتك ةَنكمْنك
حسنكمعةرشةكلألهَلكإزلاُاكذاَك«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلص  كلا ّبيَّ و ةنكحيلُصكعىلكنظةفاكفشه،كوأس ةنهك رامكلستيقَظكمنكنومه،كفعْنكعةئشَا:ك»أنَّ
 ةَنكالكيلقُدكمْنكايٍل،كوالكهنةٍر،كفيستيقُظ؛كإاّلكتسّوَككقبَلكأْنكيتوّضَأ«)3).

بةألبخلة،ك لافِمك رلئحِاك ك تغرّيِ منك يكلُهك ملةك لاسولِك؛ك تعةهِدك لستحبةِبك عىلك ك يدلُّ وهذلك
ولألطعشا،كوغريهة)4). 

كلاّسولَك،كو ةَنكيستةُككمفطلًل،كوصةئاًم،كويستةُككع َدكلالنتبةِهك قةلكلبنكلاقيم:ك»و ةَنكملسو هيلع هللا ىلصكحيبُّ
مَنكلا ّوِم،كوع َدكلاوضوِء،كوع َدكلاّصالِة،كوع َدكدخوِلكلمل زِل،كو ةَنكيستةُككبعوِدكلألرلِك«)5). 

كارغةيِاكيفكلحليةِةكلازوجيِا،كويكفيكأنكنعرَمكأنكمنكأحِدكأسبةِبكقضةيةكلاطالِقك وهذلكأمٌلكمهمٌّ
لمللفوعِاكيفكلملحة مكلايوم:كعدَمكلهتامِمكأحِدكلازوجنِيكب ظةفِاكلافِمكولألس ةِن.

فكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حيرُص عىل أن ال تظهَر منه إال الريُح الطيبة:

كعريِهكأْنكيوجَدكم ُهكلاّليُح«)6).  عنكعةئشَاكJكقةاْت:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيشتدُّ

)1(ككرولهكمسرمك]253[.
)2(ككحةمياكلاسيوطيكعىلكس نكلا سةئيك]10/1[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]57[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4853[.
)4(ككلملفهمك]136/3[.

)5(ككزلدكلملعةدك]167/1[.
)6(ككرولهكلابخةريك]6972[،كومسرمك]1474[.
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كيشءكعريِهكأْنكيوجدكم ُهك أِي:كلاغرُيكلاّطّيِب،كويفكرولياكعِنكلبنكعّبةسكL:ك»و ةَنكأمدَّ

ريٌحكسّيٌئ«)1). 

و ةَنكمنكأخالقهكلاتطّيُب،كحيّبُه،كويكثُلكم ه،كبلكهوكإحدىكحمبوبةتهكلادنيوّياك امكيفكلحلديث:ك

الِة«)2).  ُة عيني يف الصيّ نيا النيّساُء، والطيّيُب، وجعلْت قريّ »حبيَّب إيلَّ مَن الديّ

بلكإنهكملسو هيلع هللا ىلصكتلَكك ثريًلكمنكلملبةحةِت،ك ةاّثوِمكولابصِلكونحومهة،كاللئحتهةكلاكلهيِا.

أينكهذلكممنكيدخُلكبيتهكويأيتكإىلكزوجتهكورلئحُاكلاّدخةِنكت بعُثكم ه،كوهيكربامكتكونكقدك

تطّيبْتكاهكبأمجِلكلألطيةِب،كفت بعُثكم هةكلالولئُحكلاز ّيُا،كأمةكهوكفت بعُثكم هكلالولئُحكلاكلهيُا!ك

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتجّمُل لنسائه، ويرّجُل شعره، وهيتمُّ به:

وأملكبذاككأصحةبهكفقةل:ك»مْن كاَن لُه شعٌر؛ فليكرمُه«)3). 

لا ّظةفَاك ك فإنَّ متفّلقًة؛ك يرت ُهك والك ولارّتجيل،ك ولاّتدهني،ك بةاغسِل،ك واي ّظفُه:ك فريزّي ُه،ك »أْي:ك

وحسَنكلمل ظِلكحمبوٌب..«)4). 

ك »إيّنكألحبُّ L:ك عبةسك لبنك قةلك ازوجته،ك ويت ّظفك يتجّشل،ك أنك لاّزوِجك في بغيكعىلك

كلهللَكيقوُل:ك]ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ   كأْنكتتزّيَنكيلكلمللأُة؛كألنَّ أْنكأتزّيَنكارشلأِةك امكأحبُّ

ں ں ڻ[ ]لابقلة:228[«)5). 

)1(ككلملعجمكلألوسطك]8764[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]3939[كعْنكأنِسكبنكمةاككI،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3124[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4163[كعنكأيبكهليلةكI،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]6493[.
)4(ككعونكلملعبودك]1183/9[.

)5(ككرولهكلبنكجليلكلاطربيكيفكتفسريهك]532/4[. 



69 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

فكان ملسو هيلع هللا ىلص يرّجُل شعره وميشطه:

كرجاًلكلّطرَعكمْنكجحٍلكيفكبةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك كIكأنَّ فعْنكسهلكبنكسعٍدكلألنصةريَّ
ومَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمدًرى)1)كيلّجُلكبِهكرأسُه...)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكإذلكلعتكَفك كلا ّبيَّ وأحيةنًةكجيعلكزوجتهكتلّجُلكاهكمعله،كفعْنكعةئشَاكJكأنَّ
كرأسُهكأرّجرُه)3).  يدينكإيلَّ

وتغسلكاهكرأسهكأيضًة،كقةاْت:ك»  ُتكأغسُلكرأَسكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكحةئٌض«)4). 

فلعةيتهكملسو هيلع هللا ىلصكجلشيِعكوسةئِلكلا ظةفِاكأمٌلكولضٌحكغةيَاكلاوضوحكيفكسريته،كوقدكندَبكإىلكذاَكك
مجيَعكأّمته،كفحّثهمكعىلكس ِنكلافطلِة؛كايكوَنكلإلنسةُنكعىلكأحسِنكحةٍل،كوأمجِلكهيئٍا.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص سهاًل هّيناً لّيناً يف التعامل مع زوجته:

فإذلكهويْتكميئًةكالكحمذوركفيهكتةبعهةكعريه.

كعةئشَاكJكقةاْت:ك»يةك عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكيفكوصفكحّجِاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأنَّ
رسوَلكلهللكإيّنكأجُدكيفكنفيسكأيّنكملْكأطْفكبةابيِتكحّتىكحججُت«،كقةلكجةبُل:ك»و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

رجاًلكسهاًل،كإذلكهويْتكلايّشَءكتةبعهةكعريه«)5). 

»رجاًلكسهاًل«كأْي:كسهلكلخلرق،ك ليَمكلاّشامئِل،كاطيفًةكميرّسًلكيفكلخلرق،ك امكقةَلكلهللكتعةىل:ك
]ڱ ڱ   ڱ ں [ ]لاقرم:4[. 

)1(ككلملدرى:كيشءكيعشلكمنكحديدكأوكخشٍبكعىلكمكلكسّنكمنكأس ةنكلملشِطكوأطولكم هكيرّسحكبهكلاّشعلكلملترّبد،ك
ويستعشرهكمنكالكمشطكاه.كلا هةياك]260/2[

)2(ككرولهكلابخةريك]5924[،كومسرمك]2156[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2029[،كومسرمك]297[.

)4(ككرولهكلابخةريك]301[،كومسرمك]297[.
)5(ككرولهكمسرمك]1213[.
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أمـةكلايوَمكفكثريًلكمةكالكجتدكبنيكلازوجنِيكإالكلجلدلَل،كولخلصةَم،كولا ّكد،كولملشة سـاكيفك لك
يشٍء.

وكان يقرُّ أهله عىل النظر إىل اللهو املباح:

صبيةٍن،ك وصوَتك اغطًةك فسشع ةك جةاسًة،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك قةاْت:ك ةَنك Jك عةئشَاك عْنك
فقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكلحلبشُاكيرعبوَنكبحللهبْم،كفقةَل:ك»يا عائشُة تعايْل فانظري«،كفجئُت،ك
كعىلكم كِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجعرُتكأنظُلكإايهمكمةكبنَيكلمل كِبكإىلكرأسِه،كفقةَلك فوضعُتكحلييَّ

يل:ك»أما شبعِت، أما شبعِت؟«،كفجعرُتكأقوُل:كال؛كألنظَلكم زاتيكع دُه)1). 

»وفيه:كحسُنكخرقِهكلاكليِم،كومجيُلكمعةرشتهكألهرِه«)2). 

وقال ابن بطال:ك»فيه:كمةك ةنكعريهكلا بيكSكمنكلخلرقكلحلسِن،كومةكي بغيكارشلِءكأنك
يشتثرُهكمعكأهره؛كمنكإيثةرهكمسةرهم،كفيامكالكحلجكعريهمكفيه«)3). 

ويفكروليا:ك»فجعرُتكأنظُلكإىلكاعبهْم،كحّتىك  ُتكأنةكلّاتيكأنرصُفكعِنكلا ّظِلكإايهْم«)4). 

كقةَل:ك»حسبك؟«،كقرت:كالكتعجل،ك ويفكروليا:ك»قرت:كيةكرسوَلكلهللكالكتعجل،كفقةَمكيل،كثمَّ
كلا ّظِلكإايهْم،كواكْنكأحببُتكأْنكيبرَغكلا ّسةَءكمقةمُهكيل،كومكةينكم ُه«)5).  قةات:كومةكيبكحبُّ

»وفيه:كأنكتفسرَيكحسِنكلملعةرشِةكهو:كلملولفقُا،كولملسةعدةكعىلكلإلرلدِةكغريكلملحّلمِا،كولاصرُبك
عىلكأخالِقكلا سةِءكيفكغرِيكلملحّلِمكمنكلارهِو،كوإنك ةنكلاصةبُلك ةرهًةكملةكحيّبُهكأهره«)6). 

)1(ككرولهكلارتمذيك]3691[كوصححهكلألابةين،كوأصرهكيفكلابخةريك]455[،كومسرمك]892[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]77/7[.

)3(ككرشحكصحيحكلابخةريك]548/2[.
)4(ككرولهكمسرمك]892[.

)5(ككرولهكلا سةئيكيفكلاكربىك]8951[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3277[.
)6(ككرشحكصحيحكلابخةرىك]298/7[كالبنكبطةل.
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ومل يكن ملسو هيلع هللا ىلص ميانع من سامع زوجته الغناَء املباح يف العيد: 

عْنكعةئشَاكقةاْت:كدخَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوع ديكجةريتةِنكتغ ّيةِنكبغ ةِءكبعةٍث.ك-هوكيومك
جلىكفيهكقتةٌلكبنيكلألوسكولخلزرج،كفةضطجَعكعىلكلافللِش،كوحّوَلكوجهُه،كفدخَلكأبوكبكٍل،ك
فقةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك عريِهك فأقبَلك ملسو هيلع هللا ىلص!«،ك لهللك رسوِلك ع َدك لاّشيطةِنك »مزمةُرك وقةَل:ك فةنتهلين،ك

»دعهام«،كفراّمكغفَلكغشزهتام،كفخلجتة،كو ةَنكيوَمكعيٍد)1). 

لاعيةِلكيفك لاّتوسعاكعىلك لافولئِد:كمرشوعّياك V:ك»ويفكهذلكلحلديِثكمْنك لبنكحجلك قةلك
أّيةِمكلألعيةِدكبأنولِعكمةكحيصُلكهلْمكبهكبسُطكلا ّفس،كوتلويُحكلابدنكمْنك رِفكلاعبةدِة...كوفيِهكلاّلفُقك

بةمللأِةكولستجالبكموّدهتة«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيلّخُصكهلمكيفكأوقةِتكلألفللِح،ك ةألعيةِدكولا كةِحكيفكلارضِبكبةادفوِف،ك فكةَنكلا بيُّ
ولاتغ ّيكمعكذاككهبذهكلألمعةِر،كومةك ةنكيفكمع ةهة.ك

قدك ولالومك فةرَسك أهُلك مةك ةَنك ارصحةبِاك ظهَلك ولالوِم؛ك فةرَسك بالُدك فتحْتك مّلةك واكنك
لاتيكتوصُفك لملوسيقى،كبةألمعةِرك لملوزونِاكعىلكطليقِاك بةإليقةعةِتك لملرّحِنك لاغ ةِءك لعتةدوهكمنك
فيهةكلملحّلمةُتكمنكلخلشوِر،كولاّصوِركلجلشيرِاكلملثريِةكارهوىكلاكةمِنكيفكلا فوِس،كبآالتكلارهِوك

لملطلبا،كفحي ئٍذكأنكَلكلاصحةبُاكلاغ ةَءكولستامعه،كوهنولكع ه،كوغّرظولكفيِه.ك

هذلك يكنك ملك كملسو هيلع هللا ىلصكألصحةبهك لا بيُّ فيهك رّخَصك لاذيك لاغ ةَءك أنك فهشولك أهنمك كعىلك يدلُّ وهذلك
لاغ ةَء،كوالكآالتهكهيكهذهكلآلالِت،كوأنهكإنامكرّخصكفيامك ةنكيفكعهدهكممةكيتعةرفهكلاعلُبكبآالهتم.

فأمةكغ ةُءكلألعةجِمكبآالهتمكفرمكتت ةواُهكلاّلخصُا،كوإنكسّشَيكغ ةًء،كفبي هامكمنكلاتبةيِنكمةكالك
كلاطبةَع،كويدعوكإىلكلملعةيص،كفهوك كغ ةَءكلألعةجِمكبآالهتةكيثرُيكلهلوى،كويغرّيُ خيفىكعىلكعةقٍل؛كفإنَّ

رقيُاكلاّزنة.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]950[،كومسرمك]892[.
)2(ككفتحكلابةريك]443/2[.
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قةَسك فشنك لابّتَا...ك بةاكّرّياك لملفةسِدك هذهك منك فيهكيشٌءك ايَسك بهك لمللّخُصك لألعللِبك وغ ةُءك

أحدمهةكعىلكلآلخِل؛كفقْدكأخطَأكأقبَحكلخلطأِ،كوقةَسكمعكظهوركلافلِقكبنيكلافلِعكولألصِل،كفقيةسهك

منكأفسِدكلاقيةِس،كوأبعدهكعنكلاصولِب)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكازوجتهكبةستامعهكهوكلارهُوكلاربيُء،كولملتعُاكلملبةحُا. فةارهوكلاذيكأبةحهكلا بيُّ

وملكيقترْصكهديهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجتهكعىلكذاك،كبلك ةنكيرّسبكإىلكعةئشاكجولٍر،كفيرعبَنكمعهةك

بةاّرعِب،كو ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيتحةمىكت فريكهؤالءكلاضيوف.

كملسو هيلع هللا ىلص،كو ةَنكيلكصولحُبكيرعبَنك فعْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك  ُتكأاعُبكبةاب ةِتكع َدكلا ّبيِّ

كفيرعبَنكمعي)3).  كإيلَّ معي،كفكةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدخَلكيتقّشعَنكم ُه)2)،كفيرّسهبنَّ

قال النووي:ك»وهذلكمْنكاطفِهكملسو هيلع هللا ىلصكوحسِنكمعةرشته«)4). 

كلملؤم نيكعةئشُاكترعبكبةاب ةتكولارعبكذولتكلألمكةل،كو ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وقدك ةنْتكأمُّ

يامزحهةكويضحككمعهة.

عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقدَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكغزوِةكتبوَككأْوكخيرَب،كويفكسهوهتة)5)كسرٌت،ك

فهّبْتكريٌح،كفكشفْتكنةحيَاكلاّسرِتكعْنكب ةٍتكاعةئشَاكاعٍب،كفقةَل:ك»ما هذا يا عائشُة؟«،كقةاْت:ك

؟«،كقةاْت:ك كفلسًةكاُهكج ةحةِنكمْنكرقةٍع،كفقةَل:ك»ما هذا اليّذي أرى وسطهنَّ ب ةيت،كورأىكبي هنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]78/6[كالبنكرجب.
)2(ككأي:كيتغّيبَنكم ُه،كويدخرَنكمْنكورلءكلاّسرت.

)3(ككرولهكلابخةريك]6130[،كومسرمك]2440[. 
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]205/10[.

)5(ككلاّسهوة:كبيٌتكصغرٌيكم حدٌركيفكلألرضكقريالكمبيهكبةملخدعكولخلزلنا.كوقيلكهوك ةاّصّفاكتكونكبنيكيدِىك
كأوكلاطةِقكيوضعكفيهكلايشُء.كلا هةياك]1047/2[ لابيت.كوقيل:كمبيهكبةاّلفِّ
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أمةك لُه جناحاِن!«،كقةاْت:ك اليّذي عليِه؟«،كقةاْت:كج ةحةِن،كقةَل:ك»فرٌس  فلٌس،كقةَل:ك»وما هذا 

كاسريامَنكخياًلكهلةكأج حٌا؟،كفضحَككحّتىكرأيُتكنولجذُه)1).  سشعَتكأنَّ

فكْمكأدخرْتكترككلاّضحكُاكم هكملسو هيلع هللا ىلصكمنكلارسوِركعىلكقرِبكزوجته،كو مك ةَنكاترككلملدلعبِاك

منكلألثِلكلحلسِنكعىلكمشةعلهة.

كلألزولَجكعىلكهذلكلألمِل؛كألنهكيستدعيكلاوئةمكوجيرُبكلملرّسَةكإىلكلاقروِب؛ك بلكإنهكملسو هيلع هللا ىلصكحثَّ

فقةلكجلةبلكبنكعبدكلهللكمّلةكتزوج:ك»هاليّ جاريًة تالعبها وتالعبَك، أْو تضاحكها وتضاحكَك«)2). 

جِل بنَي الغرضنِي  وقةل:ك»كلُّ يشٍء ليَس مْن ذكِر اهلل D فهَو هلٌو، إال أربَع خصاٍل: ميُش الريّ

باحِة«)3).  ُم السيّ ]لاغلض:كهوكمةكيقصدهكلاّلمةةكبةإلصةبا[،كوتأديبُه فرسُه، ومالعبُة أهلِه، وتعليّ

فةملالعبُا،كولملضةحكُاكبنيكلازوجنيكتأُلكلاقروَبكمرّسًة،كولابيَتكأنسًةكوحمّبًا؛كفتقوىكلاللبطُاك
لازوجّيُا،كوتتعّشُقكلألافُاكولملوّدُة،كولملحّبُاكبنيكلازوجنِي.

»فةملدلعباكولملزُح،كولملالعباكهيكلاتيكتطّيُبكقروَبكلا سةء«)4). 

و ةَنكعشُلكبُنكلخلطةِبكI –معكمّدتهكوصالبته-كيقول:ك»ي بغيكارّلجِلكأْنكيكوَنكيفك
،كفإذلكلاتشَسكمةكع دُهكوجَدكرجاًل«)5).  أهرِهكمثَلكلاّصبيِّ

وقةلكثةبُتكبُنكعبيد:ك» ةنكزيُدكبُنكثةبٍتكمنكأفكِهكلا ةِسكيفكبيته،كفإذلكخلَج،ك ةَنكرجاًلكمنك
لالجةِل«)6). 

)1(ككرولهكأبوكدلودك]4932[،كوصححهكلألابةين.
)2(ككرولهكلابخةريك]2097[،كومسرمك]715[.

)3(ككرولهكلاطربلينكيفكلاكبريك]1785[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]1282[.
)4(ككموعظاكلملؤم نيك]ص168[.

)5(ككلملجةاساكوجولهلكلاعرمك]430/3[.
)6(ككرشحكلاس اكاربغويك]183/13[.
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ووصفْتكأعللبّيٌاكزوجهةكوقْدكمةَت،كفقةاْت:ك»ولهللكاقْدك ةَنكضحو ًةكإذلكواَج،كسّكيتًةكإذلك
خلَج،كآ اًلكمةكوجَد،كغرَيكسةئٍلكعاّمكفقَد«)1). 

و ثرٌيكمنكلا ةِسكيضحُككويبتسُمكيفكوجوِهكأصحةبهكوزمالئه،كفإذلكمةكدخلكلابيَتكلختفْتك
ترَككلالبتسةمةُت؛كايصبَحكعةبَسكلاوجِه،كمقّطبًةكجبي ُه.ك

ومل يقترص األمر عىل املضاحكِة، بل كان يسابق زوجته يف اجلري:

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكبعِضكأسفةرِه،كوأنةكجةريٌاكملْكأمحِلكلاّرحَم،ك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كخلجُتكمَعكلا ّبيِّ
كقةَلكيل:ك»تعايْل؛ حتيّى أسابقِك«،كفسةبقتُه،كفسبقتُه،ك موا«،كفتقّدمول،كثمَّ وملْكأبدْن،كفقةَلكار ّةِس:ك»تقديّ
فقةَلك أسفةرِه،ك بعِضك يفك معُهك خلجُتك ونسيُت،ك وبدنُت،ك لاّرحَمك محرُتك إذلك حّتىك ع ّيك فسكَتك
كقةَل:ك»تعايْل؛ حتيّى أسابقِك«،كفسةبقتُه،كفسبق ي،كفجعَلكيضحُك،ك موا«،كفتقّدمول،كثمَّ ار ّةِس:ك»تقديّ

وهَوكيقوُل:ك»هذِه بتلَك«)2). 

كيفكلا ّوباكلألوىل.ك ولملع ى:كتقّدميكعريِككيفكهذِهكلا ّوباكيفكمقةبرِاكتقّدمِككعيلَّ

كلاكليُمكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمشةغرهكلاكثريِة،كيللعيكحةجَاكلازوجِاكإىلكلارتفيِه،كويفعُلكهذلكلألمَلك فةا بيُّ

!!ك لاذيكيأنُفكبعض ةكلايوَمكمنكفعره،كحتىكواوك ةنكخةايًةكيفكلاربِّ

بلكقدكيتحّلُجكلابعُضكمنكلمليِشكمعكزوجته،كفضاًلكعنكمسةبقتهة.

وكاَن إذا صحَب أهله معه يف السفِر سامرهن، وتبادل معهن أطراف احلديث:

عْنكعةئشَاكقةاْت:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكخلَج؛كأقلَعكبنَيكنسةئِهكفطةرْتكلاقلعُاكعىلكعةئشَاك

وحفصَا،كفخلجتةكمعُهكمجيعًة،كو ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلك ةَنكبةاّريِلكسةَركمَعكعةئشَاكيتحّدُثكمعهة،ك

فقةاْتكحفصُاكاعةئشَا:كأالكتل بنَيكلاّريرَاكبعريي،كوأر ُبكبعريِككفت ظليَنكوأنظُل؟كقةاْت:كبىل،ك

)1(ككموعظاكلملؤم نيكصك]106[.
كرولهكأمحدك]25745[كولارفظكاه،كوأبوكدلودك]2578[،كولبنكمةجاك]1979[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]131[. )2(ك
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فل بْتكعةئشُاكعىلكبعرِيكحفصَا،كور بْتكحفصُاكعىلكبعرِيكعةئشَا،كفجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكمجِلك

نزاول؛ك فراّمك فغةرْت،ك عةئشُا،ك فةفتقدتُهك نزاول،ك حّتىك معهةك سةَرك ك ثمَّ فسّرَمك وعريِهكحفصُا،ك عةئشَاك

كعقلبًةكأْوكحّيًاكتردغ ي،كرسواَك،ك كسّرْطكعيلَّ جعرْتكجتعُلكرجرهةكبنَيكلإلذخِل،كوتقوُل:كيةكربِّ

والكأستطيُعكأْنكأقوَلكاُهكميئًة«)1). 

وهذلكلّاذيكفعرتُهكوقةاتُهكمحرهةكعريِهكفلطكلاغريةكعىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأملكلاغريةكمعفّوكع ُه.

. ومن كامل شفقته ملسو هيلع هللا ىلص عىل أهله يف السفِر أنه كان يويص احلادَي أن خيّفف رفقاً هبنَّ

عْنكأنسكبنكمةاككIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكبعِضكأسفةرِه،كوغالٌمكأسوُدكيقةُلكاُهك

أنجشُاكحيدو،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أنجشُة، رويدَك سوقًا بالقواريِر«)2). 

»سوقًا«كأِي:كلرفْقكيفكسوقككبةاقولريِل،كيع يكضعفاكلا ّسةء.

اضعفهة،ك لاّزجةجك بقةرورِةك تشبيهًةك ك عزلئشهنَّ اضعِفك قولريَل؛ك لا ّسةُءك سّشَيك لاعرامء:ك قةَلك

وإرسلعكلالنكسةركإايهة.ك

كلإلبَلكإذلكسشعتكلحلدلَءكأرسعْتكيفكلمليشكولسترّذتُه،كفأزعجِتك ولملللُدكبِه:كلاّلفُقكيفكلاّسري؛كألنَّ

 .(3( كوسقوطهنَّ كلا ّسةءكيضعفَنكع دكمّدةكلحلل ا،كوخيةُفكرضرهنَّ لاّلل َب،كف هةُهكعْنكذاَك؛كألنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقرُّ املزاح بني نسائه، ويتبّسم لذلك:

قةاْتكعةئشاكJ:كزلرت ةكسودُةكيومًة،كفجرَسكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبي يكوبي هة،كإحدىكرجريِهكيفك

حجلي،كولألخلىكيفكحجلهة،كفعشرُتكهلةكحليلًةك]حسةءكمطبوخكمنكلاّدقيقكولاّدسمكولملةء[)4)،ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5211[،كومسرمك]2445[.

)2(ككرولهكلابخةريك]6161[،كومسرمك]2323[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]81/15[.

)4(ككلا هةياك]931/1[
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كوجهِك،كفأبْت،كفأخذُتكمَنكلاقصعِاكميئًة،ك ،كأْوكألاّطخنَّ فقرُت:ك يل،كفأبْت،كفقرُت:كولهللكاتأ رنَّ

فرّطخُتكبِهكوجههة،كفضحَككلا ّبيكملسو هيلع هللا ىلص،كفوضعكفخذهكهلة،كوقةلكاسودة:كلاطخيكوجههة،كفرّطخْتك

وجهي،كفضحككلا ّبيكملسو هيلع هللا ىلصكأيضًة،كفإذلكعشُلكيقوُل:كيةكعبَدكلهللكبَنكعشَل،كيةكعبَدكلهللكبَنكعشَل،كفقةَلكا ةك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك»قومةكفةغساَلكوجوهكام؛كفاَلكأحسُبكعشَلكإاّلكدلخاًل«)1). 

واوكحدَثكمثلكهذلكيفكهذلكلازمةِنكمنكلملأتني،كوزوجهامكجةاٌسكبي هام؛كفلبامكطرقهامكجهاًلك

. كويضةحكهنَّ كملسو هيلع هللا ىلصكيفكمعةمراكزوجةته،كحيُثك ةنكيدلعبهنَّ م هكهبدِيكلا بيِّ

كلمللِح،كوعدُلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلمللِحكولملبةسطِا.ك كملسو هيلع هللا ىلصكمعكجوِّ ويفكهذلكلحلديِث:كتفةعُلكلا بيِّ

كعةئشَاكأ ثَلكمنكغريهة،كملكجيعرُهكذاككيشيلكإايهةكيفكلاظةهل،كبلكسةعَدك فشَعكأّنهكملسو هيلع هللا ىلصكحيبُّ

زوجتهكلألخلىكسودَةكاترّطَخكوجَهكعةئشَاكبةاطعةم،كوحصَلكمةكأرلدهكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوسةدكلملجرسك

كمنكلمللحكولاّضحِككولارّسور. جوٌّ

ومن مالطفته وفكاهته ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجاته:كحديُثك رثوٍمكبنكلملصطرقكقةَل:ك ةنْتكزي ُبكتفيلك

ك كيشتكنَيكم ةزهلنَّ رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوع دُهكلملأُةكعثامَنكبِنكمظعوٍنكونسةٌءكمَنكلملهةجللِت،كوهنَّ

كفيهة)2)،كفتكّرشْتكزي ُب،كوتل ْتكرأَسكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلك كخيلجَنكم هة،كويضّيُقكعريهنَّ أهّننَّ

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيِّك لسِت تكليّمنَي بعينيِك، تكليّمي، واعميل عملِك«،كفأمَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

يومئٍذكأْنكيوّرَثكمَنكلملهةجليَنكلا ّسةُء)3). 

ويفكهذلكحسُنكممةزحتهكملسو هيلع هللا ىلصكازوجته.

)1(ككرولهكلا سـةئيكيفكلاسـ نكلاكربىك]8917[كوأبوكبكلكلاشـةفعيكيفكلافولئدك]112[،كوقةلكلاعللقيكيفكختليجك
لإلحيةءك]1682/4[:ك»إس ةدهكجيد«،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3131[.

)2(كك ةنولكإذلكمةَتكزوجكلمللأةكأخذكلاورثاكلادلر،كوختلجكلمللأةكم هةكوهَيكغليباكيفكدلركلاغلبا،كفالكجتدكمكةنًةكآخل.ك
عونكلملعبودك]231/8[

وقدك ]3080[،ك دلودك أيبك س نك يفك لحلديثك وأصلك لألرنةؤوط،ك معيبك وحس هك ]26510[ك أمحدك رولهك )3(كك
صححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]3080[.
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وكان يستمع لفكاهة وطرائف زوجاته:

عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقرُتكيةكرسوَلكلهلل،كأرأيَتكاْوكنزاَتكولديًة،كوفيِهكمجلٌةكقْدكأ َلك

م هة،كووجدَتكمجلًلكملْكيؤ لكم هة،كيفكأهّيةك  َتكتلتُعكبعريَك؟كقةَل:ك»يفكلّاذيكملْكيلتْعكم هة«.ك

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكملْكيتزّوْجكبكلًلكغريهة)1).  تع يكأنَّ

ومن األمثلة عىل الّدعابة اللطيفة:

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكذلَتكيوٍمكمْنكج ةزٍةكبةابقيِع،كوأنةكأجُدك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كرجَعكإيلَّ

لتِك،  ِك لْو متِّ قبيل، فغسيّ صدلعًةكيفكرأس،كوأنةكأقوُل:كولكرأسةْه،كقةَل:ك»بل أنا وا رأساْه! ما رضيّ

نتِك، ثمَّ صليّيُت عليِك، ودفنتِك؟«،كقرُت:كاكأيّنكبَككولهللكاْوكفعرَتكذاَك،كاقْدكرجعَتكإىلك وكفيّ

كبدَئكبوجعِهكلّاذيكمةَتكفيِه)2).  بيتي،كفأعلسَتكفيِهكببعِضكنسةئَك،كفتبّسَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ

ي��واس��ي��ه��اوب��ل��ط��ف��ِه ي��رع��ى م��ش��اع��ره��ا ن���ائ���ب���ٍة  ك����لِّ  يف 

��اًل م���ْن أج��ل��ه��ا ع��ط��رًا  يرضيهام��ت��ج��ميّ ي��رض��ي��ِه  اليّ����ذي  إنَّ 

يتابعها ه��وي��ْت  اليّ���ذي  ف��ي��ام حي����لُّ هل����ا، وي��ع��ط��ي��ه��اوع��ل��ى 

يسابقها ج��الل��ت��ِه  جي���ارهي���اوع��ل��ى  جت����اري����ِه  وإذا 

شريعتِه ف��ي  ��م��اح��َة  ال��سيّ فيهاإنَّ  ك��ام��ٌن  أص����ٌل  وال��ي��رس 

( 0 )
)1(ككرولهكلابخةريك]5077[.

)2(كرولهكأمحدك]24720[،كولبنكمةجاك]1465[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1465[،كوأصرهك
يفكلابخةريك]5666[.
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اجلانب الثاين:

تربية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنسائه؛ ليكنَّ قدوًة لنساِء المؤمنين

ومعكذاككلملزلح،كوترككلملدلعبةت،كولملالطفةتك ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحليصًةكعىلكتلبياكنسةئه؛ك

كلملثَلكلألعىلكاغريهن،كم طرقًةكيفكذاككمنكمسئواّيتهكعريهنكوهوكلازوج،كوهوكلاقةئل:ك»إنَّ اهللَ  ايكنَّ

جُل عىل أهِل بيتِه«)1).  سائٌل كلَّ راٍع عاميّ اسرتعاُه، أحفَظ ذلَك أْم ضييَّع؟ حتيّى يسأَل الريّ

كملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل: »أال كليّكْم راٍع، وكليّكْم مسئوٌل عْن رعييّتِه،  وعِنكلبِنكعشَلكLكعِنكلا ّبيِّ

جُل راٍع عىل أهِل بيتِه وهَو مسئوٌل  فاألمرُي اليّذي عىل النيّاِس راٍع وهَو مسئوٌل عْن رعييّتِه، والريّ

عنهْم«)2). 

فةالجُلكمسئوٌلكعنكتعريِمكزوجته،كوإرمةدهة،كوتوجيههةكلاتوجيهكلاصحيح،كومةكمةعِتك

،ك دي هنَّ أموَرك تعريشهِنك يفك لالجةِلك تفليِطك بسببك إالك لازوجةِتك منك حيةةك ثرٍيك يفك لمل كللُتك

وتقصريهمكيفكتوفيتهّنكحقوقهّن.ك

كان ملسو هيلع هللا ىلص يرّب زوجاته عىل العبادِة والتقّرب إىل الله بالنوافل:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةاْت:كلستيقَظكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايرًاكفزعًةكيقوُل:ك»سبحاَن اهلل  عْنكأمكسرشَاكزوَجكلا ّبيِّ

ماذا أنزَل اهللُ مْن اخلزائِن، وماذا أنزَل مَن الفتِن، مْن يوقُظ صواحَب احلجراِت)3)؛ لكْي يصليّنَي، 

نيا عاريٍة يف اآلخرِة«)4).  ربَّ كاسيٍة يف الديّ

لاسرسراك يفك لألابةينك I،كوصححهك مةاكك بنك أنسك عنك ]9174[ك لاكربىك لاس نك يفك لا سةئيك رولهك )1(كك
لاصحيحاك]1636[.

)2(ككرولهكلابخةريك]893[،كومسرمك]1829[.
)3(ككيليُدكأزولجُه.

)4(ككرولهكلابخةريك]7069[.
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فرامكلّطرَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكمةكفتحهكلهللكتعةىلكيفكيوٍمكولحٍدكمنكخزلئِنكلاثولِب،كومةكأنزاهك

. منكلافتِن؛كقةمكمنكنومهكفزعًةكمنكدهشته؛كاكثلِةكلخلرِيكولارشِّ

وتعّجَبكمنكغفرِاكلابرِشكعامكحيدُثكحوهلمكمنكفتِحكخزلئِنكلخلرِي،كوفتِحكأبولِبكلافتِنكممةك

كيفكلاعبةدِة؛كواذاَككأمَلكبإيقةِظكزوجةتهكارصالِة. يدعوكإىلكلالغبِاكولالهبِا،كولجلدِّ

كأْنكالكيتغةفرَنكعِنكلاعبةدة،كوأْنكالكيعتشدَنكعىلكجمّلدك وأمةَركملسو هيلع هللا ىلصكبذاَككإىلكأنهكي بغيكهلنَّ

كأزولَجكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص.  وهننَّ

ويفكلحلديث:كإيقةُظكلاّلجِلكأهرُهكبةاّريِلكارعبةدِةكالكسّيامكع دكآيٍاكحتدُث.ك

إذا دخَل العرُش األواخُر من رمضاَن أيقظهنَّ للقيام والعبادة: و

كمئزرُه،كوأحيةكايرُه،كوأيقَظك كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدخَلكلاعرُشكمدَّ عْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك» ةَنكلا ّبيُّ

أهرُه«)1). 

مْنك لألولخِلك لاعرِشك يفك أهرُهك يوقُظك كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنك لا ّبيَّ ك »أنَّ I:ك طربك أيبك بنك ك عيلِّ وعْنك

رمضةَن«)2). 

ولاّذ ِل،ك بةاريِل،ك ارصالِةك رمضةَنك منك لألولخِلك لاعرِشك يفك أهرهك يوقُظك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا بيُّ »فكةنك

ولاّدعةِء،كوأمةكيفكسةئلكلاس اكفكةَنكإيقةظهكهلمكاروتِلكخةّصًا؛كفإنهكمنكآ ُدكلاّس ِنكلالولتِب«)3). 

»قومي،  لاّريِل،كفإذلكأوتَلكقةَل:ك Jكقةاْت:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيصيّلكمَنك فعْنكعةئشَاك

فأوتري يا عائشُة«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2024[،كومسرمك]1174[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]725[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلارتمذيك]296/2[ 

)3(ككفتحكلابةريك]251/6[كالبنكرجب.
)4(ككرولهكلابخةريك]512[،كومسرمك]744[. 
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ويرّبيهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلخالص لله يف العبادة:

كدخَلك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأرلَدكأْنكيعتكَفكصىّلكلاّصبَح،كثمَّ

يفكلملكةِنكلّاذيكيليُدكأْنكيعتكَفكفيِه،كفأرلَدكأْنكيعتكَفكلاعرَشكلألولخَلكمْنكرمضةَنكفأمَلكفرضَبك

اُهكخبةٌء،كفةستأذنتُهكعةئشُاكأْنكتعتكَف،كفأذَنكهلةكفرضبْتكفيِهكقّبًا،كفسشعْتكهبةكحفصُا،كفرضبْتك

قّبًا،كوسشعْتكزي ُبكهبةكفرضبْتكقّبًاكأخلى،كفراّمكلنرصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلاغدلِةكأبرَصكأربَعك

،كفقةَل:ك»آلربَّ تردَن«. قبةٍب،كفقةَل:ك»ما هذا؟!«،كفأخرَبكخربهنَّ

؟!«،كفأمَلكبخبةئِهكفقّوَضك]أي:كقرعكوأزيَل[،كوقةل:ك ويفكروليا:ك»ما محلهنَّ عىل هذا؟ آلربُّ

»انزعوها فال أراها«،كف زعْت،كفرْمكيعتكْفكيفكرمضةَن،كولعتكَفكيفكلاعرِشكلألّوِلكمْنكمّولٍل)1). 

كغرَيكخمرصةٍتكيفك أّنُهكخةَفكأْنكيكنَّ ،كوسبُبكإنكةرهك فقةَلكملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلاكالمكإنكةرًلكافعرهنَّ

كعريِه. لالعتكةف،كبلكأردَنكلاقلبكم ُه؛كاغريهتنَّ

كعىلكذاَككلملبةهةَةكولاّت ةفَسك قةلكلبنكحجلكV:ك»و أّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكخيَشكأْنكيكونكلحلةمُلكهلنَّ

لا ّةمَئكعِنكلاغرية؛كحلصًةكعىلكلاقلبكم ُهكخةّصًا،كفيخلجكلالعتكةفكعْنكموضوعه«)2). 

وكان يعلُّم زوجته االستعاذَة من الرشور:

كأمةَركإىلكلاقشِل،كفقةَل:ك»يا عائشُة  فعنكعةئشاكJكقةات:كأخَذكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبيدي،كثمَّ

استعيذي باهلل مْن رشِّ هذا، فإنَّ هذا هَو الغاسُق إذا وقَب«)3). 

لاغةسقكهو:كلاظرشا،كإذلكوقب:كغةب،ك»وأ ثلكلملفرسينكأنكلاغةسقكهوكلاريل«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2033[،كومسرمك]1173[.
)2(ككفتحكلابةريك]276/4[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]3288[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7916[.
)4(كبدلئعكلافولئدك]442/2[.
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كلآلفةِتكت ترُشكفيه. وإّنامكأمَلكبةاّتعّوِذكمَنكلاّريِل؛كألنَّ

و ونكلاغةسقكهوكلاريلكالكيعةرضكمةكيفكلحلديثكمنكأنهكلاقشل؛كألنكلاقشَلكآيُاكلاريل،كوالك

يوجُدكاهكسرطةنكإالكفيه)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكبتعريمكزوجته،كحيُثكأخَذكبيدهة،كثمكأمةَركإىلكمللده،ك ويفكلحلديِث:كبيةُنكلهتامِمكلا بيِّ

ثمكأملهةكبةافعل،كوبنيكهلةكلاسبب.ك

ويعلّمهنَّ األذكاَر النافعَة كأذكار الصباح واملساء:

كرجَعكبعَدك كملسو هيلع هللا ىلصكخلَجكمْنكع دهةكبكلًةكحنَيكصىّلكلاّصبَح،كثمَّ كلا ّبيَّ عْنكجويليَاكJكأنَّ

أْنكأضحىكوهَيكجةاسٌا،كفقةَل:ك»ما زلِت عىل احلاِل اليّتي فارقتِك عليها؟«،كقةاْت:كنعْم،كفقةَل:ك

: سبحاَن اهلل  اٍت، لْو وزنْت بام قلِت منُذ اليوِم لوزنتهنَّ »لقْد قلُت بعدِك أربَع كلامٍت ثالَث مريّ

وبحمده، عدَد خلقِه، ورضا نفسِه، وزنَة عرشِه، ومداَد كلامتِه«)2). 

منك هنةرِكك أّوِلك منك قرِتك بامك مّللٍت،ك ثالَثك قرتهةك لاتيك لألربُعك لاكرامُتك قوبرِتك اوك أي:ك

 .(3( لألذ ةِر؛كاسةوهتنَّ

مجيِعك عىلك ولمتامهلةك ومشوهلة،ك اعشومهة،ك بعِض؛ك مْنك أفضَلك لألذ ةرك بعُضك يكونك فقْدك

لألوصةِفكلاّذلتّيِاكولافعرّيِا،كفيكوُنكلاقريُلكمْنكهذلكلا ّوِعكأفضَلكمَنكلاكثريكمْنكغريِه)4). 

فدهّلةكوأرمدهةكختفيفًةكهلةكوتكثريًلكألجورهة،كمنكدونكتعٍبكوالكنصٍب.ك

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]8 / 536[.
)2(ككرولهكمسرمك]2726[. 

)3(ككرشحكأيبكدلودك]414/5[كارعي ي.
)4(ككحةمياكلاسيوطيكولاس ديكعىلكس نكلا سةئيك]78/3[. 
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وكان يرشدهنَّ لألفضِل واأليرِس يف العبادة: 

كفيِه،كفأخَذكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  كأْنكأدخَلكلابيَت،كفأصيّلَ عْنكعةئشَاكJكأهّنةكقةاْت:ك  ُتكأحبُّ

بيدي،كفأدخر يكيفكلحلجِل،كفقةَل:ك»صيليّ يف احلجِر إذا أردِت دخوَل البيِت؛ فإنيّام هَو قطعٌة مْن 

البيِت«)1). 

كهلةكأنكلحلجَلكمنكلابيِت،كفشنك كملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكبيِدكزوجته،كثمكبنّيَ كلا بيَّ يفكهذلكلحلديِث:ك يَفكأنَّ

كيفكلحلجِل. كدلخَلكلاكعبِا؛كفريصلِّ أرلَدكأنكيصيّلَ

وكان يأمُر أهله باالقتصاد يف العبادة وعدم التشديد عىل النفس:

بنَيك ممدوٌدك حبٌلك فإذلك لملسجَد،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك دخَلك قةَل:ك Iك مةاكك بنك أنسك فعْنك

أْوكفرتْت؛ك فإذلك سرْت،ك ازي َب،كتصيّل،ك قةاول:كهذلكحبٌلك احلبُل؟«،ك »ما هذا  فقةَل:ك لاّسةريتنِي،ك

أمسكْتكبِه،كفقةَل:ك»حليّوُه، ليصلِّ أحدكْم نشاطُه، فإذا كسَل أْو فرَت فليقعْد«)2). 

كعىلكلالقتصةدكيفكلاعبةدة،كولا ّهُيكعِنكلاّتعّشِق،كولألمُلكبةإلقبةِلك قال النووي: »فيِه:كلحلثُّ

عريهةكب شةٍط،كوأّنُهكإذلكفرَتكفريقعْدكحّتىكيذهبكلافتور«)3). 

وملّا ذكرت له عائشة حال امرأة تقوم الليل وال تنام، كره ذلك:

كلحلوالَءكب َتكتويِتكمّلْتكهبةكوع دهةك كملسو هيلع هللا ىلصكأخربتُهكأنَّ كعةئشَاكزوَجكلا ّبيِّ عنكعلوُةكبُنكلاّزبرِيكأنَّ

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:كهذِهكلحلوالُءكب ُتكتويٍتكوزعشولكأهّنةكالكت ةُمكلاّريَل،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

»ال تناُم الليّيَل؟! خذوا مَن العمِل ما تطيقوَن، فَو اهلل ال يسأُم اهللُ حتيّى تسأموا«)4). 

)1(ككرولهكلارتمذيك]802[،كولا سةئيك]2912[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3792[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1150[،كومسرمك]784[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]73/6[.
)4(ككرولهكلابخةريك]43[،كومسرمك]785[،كولارفظكاه.
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أرلَدكملسو هيلع هللا ىلصكبقواِه:ك»الكت ةمكلاّريل«كلإلنكةركعريهة،كو للهاكفعرهةكوتشديدهةكعىلكنفسهة)1). 

إن كانت قليلة: وكان حيّثهن عىل املداومة عىل األعامل الصاحلة، و

.» عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أحبُّ األعامِل إىل اهلل تعاىل أدومها وإْن قلَّ

قةَلكلاقةسُمكبُنكحمّشٍد:ك»و ةنْتكعةئشُاكإذلكعشرِتكلاعشَلكازمتُه«)2). 

كلاّدلئمكملع ينِي: قةَلكلبنكلجلوزّي:ك»إّنامكأحبَّ

كلاّتةرككارعشِلكبعدكلاّدخولكفيِهك ةملعلِضكع ه.ك أحدمها:كأنَّ

كمدلومكلخلريكمالزمكلخلدما،كوايَسكمْنكالزَمكلابةبكيفك ّلكيومكوقتًةكمة،ك شْنك والثيّاين:كأنَّ
كلنقطَع)3).  الزَمكيومًةك ةماًل،كثمَّ

وكان يعُظ زوجاته وحيّثهنَّ عىل الصدقِة واإلنفاق يف اخلري: 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكهلة:ك»يا عائشُة استرتي مَن النيّاِر ولْو بشقِّ مترٍة،  فعْنكعةئشَاكJكأنَّ
بعاِن«)4).  ها مَن الشيّ ا تسدُّ مَن اجلائِع مسديّ فإنيّ

كلاّتشلة:كنصفهةكوجةنبهة،كولملع ى:كواْوكبيشٍءكيسرٍيكم هة،كأْوكمْنكغريهة.ك مقُّ

،ك كعةئشَاكعىلكأنكجتعَلكبي هة،كوبنيكلا ةركسرتًلكمَنكلاّصدقِا،كوعشِلكلاربِّ فلسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحيثُّ
واْوكبةايشٍءكلايسرٍي،كفةايسرُيكمَنكلاّصدقِاكيسرُتكلملتصّدقكمَنكلا ّةِر.

كسةئٌلكمّلًة،كوع ديكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأملُتكاُهكبيشٍء،ك وعْنكعةئشاكJكقةاْت:كدخَلكعيلَّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]73/6[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6465[،كومسرمك]783[،كولارفظكاه.

)3(ككفتحكلابةريك]103/1[.
)4(ككرولهكأمحـدك]23980[.كوحسـ هكلبـنكحجـلكيفكفتـحكلابـةريك]334/3[،كولألابـةينكيفكصحيـحكلارتغيبك

ولارتهيبك]865[. 
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كدعوُتكبِه،كف ظلُتكإايِه)1)،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أما تريديَن أْن ال يدخَل بيتِك يشٌء، وال  ثمَّ
خيرَج إاليّ بعلمِك«،كقرُت:كنعْم،كقةَل:ك»مهاًل يا عائشُة، ال حتيص؛ فيحيَص اهللُ D عليِك«)2). 

لاّصدقا؛كخشياك م عك لا ّهيكعْنك ولملع ى:ك أْوكعددًل،ك وزنًةك لايّشِءك قدِرك معلفُاك »ولإلحصةُء:ك
لاعطةِءكبغرِيكحسةب،ك يثيُبكعىلك لهللَك ك لارب ِا؛كألنَّ مةّدِةك كذاَككأعظُمكلألسبةِبكاقطِعك فإنَّ لا ّفةِد،ك
كلهللَكيلزقُهكمْنكحيُثكالك ومْنكالكحيةسُبكع َدكلجلزلِء؛كالكحيسُبكعريِهكع َدكلاعطةِء،كومْنكعرَمكأنَّ

حيتسُبكفحّقُهكأْنكيعطَيكوالكحيسَب«)3). 

عةئشا:ك قةاتك منها؟«،ك بقَي  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  ك لا ّبيُّ سألك مةًة،ك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا بيِّ أهُلك ذبَحك وع دمةك
يةكرسوَلكلهللكمةكبقَيكإاّلك تفهة،كفقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»كليّها قْد بقَي، إاليّ كتفها«)4). 

]ڃ  بةٍق،كإمةرًةكإىلكقواِهكتعةىل:ك باٍق،كومةكبقَيكع دككفهَوكغرُيك بِهكفهَوك أْي:كمةكتصّدقتك
ڃ ڃچ  چ چ چ ڇ[ ]لا حل:96[)5). 

وبنّيَ هلنَّ أن أكرثهنَّ تصّدقاً أرسعهنَّ حلاقاً به:

عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أرسعكنَّ حلاقًا ب أطولكنَّ يدًا«،

كأطوُلكيدًل،كقةاْت:كفكةنْتكأطوا ةكيدًلكزي ُب؛كألهّنةك ةنْتكتعشُلك كيتطةواَنكأّيتهنَّ قةاْت:كفكنَّ
بيدهة،كوتصّدُق)6). 

ك كلملللَدكبطوِلكلايِدكطوُلكلايدكلحلقيقّيِا،كوهَيكلجلةرحا،كفكنَّ كأنَّ كظ نَّ »ومع ىكلحلديث:كأهّننَّ

)1(ككأي:كنظلُتكيفكلايشِءكلاذيكتصّدقْتكم ه؛كات ظَلك مكنقصكم ه.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1700[،كولا سةئيك]2549[كولارفظكاه،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7932[. 

)3(ككفتحكلابةريك]300/3[كالبنكحجل.
)4(ككرولهكلارتمذيك]2394[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2544[.

)5(ككحتفاكلألحوذيك]142/7[.
)6(ككرولهكلابخةريك]1420[،كومسرمك]2452[.
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لاّصدقِاك كيدًلكيفك كجةرحًا،كو ةنْتكزي ُبكأطوهلنَّ كبقصبٍا،كفكةنْتكسودُةكأطوهلنَّ يذرعَنكأيدهينَّ
كلملللَدكطوُلكلايِدكيفكلاّصدقِاكولجلوِد«)1).  ،كفعرشولكأنَّ وفعلكلخلرِي،كفامتْتكزي ُبكأّوهلنَّ

كلإليثةَركولالستكثةَركمَنكلاّصدقِاكيفكزمِنكلاقدرِةكعىلكلاعشِلكسبٌبك فهذلكلحلديَثكتضّشَنكأنَّ
كملسو هيلع هللا ىلص،كوذاَككلاغةيُاكيفكلافضيرِا)2).  اّرحةِقكبةا ّبيِّ

وكان يرّبيهنَّ عىل الرّب والصلة: 

كأفرُحكأخوكأيبكلاقعيِسكبعدمةكأنزَلكلحلجةُب،كفقرُت:ك فعنكعةئشَاكJكقةاْت:كلستأذَنكعيلَّ
كأخةُهكأبةكلاقعيِسكايَسكهَوكأرضع ي،كواكْنكأرضعت يك كملسو هيلع هللا ىلص،كفإنَّ الكآذُنكاُهكحّتىكأستأذَنكفيِهكلا ّبيَّ
لاقعيِسك أيبك أخةك أفرَحك ك إنَّ لهللك رسوَلك يةك اُه:ك فقرُتك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيُّ ك عيلَّ فدخَلك لاقعيِس،ك أيبك لملأُةك
ِك؟«،ك لعميّ تأذين  أْن  منعِك  »وما  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ فقةَلك أستأذنَك،ك حّتىك اُهك آذَنك أْنك فأبيُتك لستأذَن،ك
لاّلجَلكايَسكهَوكأرضع ي،كواكْنكأرضعت يكلملأُةكأيبكلاقعيِس،كفقةَل:ك ك قرُت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

»لئذينكاُه؛كفإّنُهكعّشِك،كتلبْتكيشي ِك«)3). 

وكان ينهى زوجاته عن الكالم بغري علم:

لازوجُاكيفك بغرِيكعرٍم،كحتىكالكتستعجَلك لهللك لاقوِلكعىلك كمنك  ةنكمنكهديهكملسو هيلع هللا ىلصكحتذيلهنَّ
لافتوى،كأوكتترّسَعكيفكلحلكِم.

Jكقةات:كدعَيكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكج ةزِةكصبيكمَنكلألنصةِر،كفقرُت:كيةك فعنكعةئشاك
»أَوكغرَيك قةَل:ك يدر ُه،ك لاّسوَء،كوملْك يعشِلك ملْك لجل ِّا،ك مْنكعصةفرِيك لهللكطوبىكهلذلكعصفوٌرك رسوَلك
كلهللَكخرَقكارج ِّاكأهاًل،كخرقهْمكهلةكوهْمكيفكأصالِبكآبةئهْم،كوخرَقكار ّةِركأهاًل،ك ذاَككيةكعةئشُا،كإنَّ

خرقهْمكهلةكوهْمكيفكأصالِبكآبةئهْم«)4). 

)1(ككقةاهكلا وويكيفكرشحكصحيحكمسرمك]8/16[.
)2(ككفتحكلابةريك]286/3[. 

)3(كرولهكلابخةريك]4796[،كومسرمك]1445[. 
)4(ككرولهكمسرمك]2662[.
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كمْنكمةَتكمْنكأطفةلكلملسرشنَيك كبِهكمْنكعرامِءكلملسرشنَيكعىلكأنَّ قال النووي: »أمجَعكمْنكيعتدُّ

فهَوكمْنكأهلكلجل ّا؛كألّنُهكايَسكمكّرفًة.

وأجةبولكعنكحديثكعةئشاكهذلكبأّنُهكهنةهةكعْنكلملسةرعاكإىلكلاقطعكمْنكغريكأْنكيكونكع دهةك

دايلكقةطع«)1). 

وكان يأمر أهله بالتقوى ومكارم األخالق:

فِق؛ فإنَّ  عْنكعةئشَاكJكقةات:كقةَلكيلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائشُة عليِك بتقوى اهلل D والريّ

فَق ملْ يُك يف يشٍء قطُّ إاليّ زانُه، وملْ ينزْع مْن يشٍء قطُّ إاليّ شانُه«)2).  الريّ

»إاليّ زانُه«:كأْيكزّي ُهكو ّشرُهك»إاليّ شانُه«:كأْيكعّيبُهكونقصُه)3). 

وكان يرّبيهنَّ عىل الرفق واحللم واألناة: 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكهلة:ك»يا عائشُة، ارفقي؛ فإنَّ اهللَ إذا أراَد بأهِل بيٍت  عْنكعةئشَاكJكأنَّ

فِق«)4).  ْم عىل باِب الريّ خريًا؛ دهليّ

وكان يرّبيهنَّ عىل حسِن القوِل، وينهاهنَّ عن الفحِش يف الكالم حتى مع غرِي املسلمني:

لاّسةُمك فقةاول:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك لايهوِدكعىلكرسوِلك مَنك رهٌطك لستأذَنك قةاْت:ك Jك عةئشَاك فعنك

فقةَلك عريكْم،ك وغضَبك لهللُك واع كُمك عريكْمك لاّسةُمك فقرت:ك »وعليكْم«،ك فقةَل:ك عريكْم)5)،ك

اِك والعنَف، أِو الفحَش«،كقةات:كأَوكملكتسشْعك فِق، وإييّ رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مهاًل يا عائشُة، عليِك بالريّ

)1(كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]207/16[.
)2(ككرولهكأمحدك]23786[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7927[،كوهوكيفكمسرمك]2594[كخمترصًل.

)3(كعونكلملعبودك]113/13[.
)4(كرولهكأمحدك]23906[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاكبلقمك]523[. 

:كلملوُت. )5(ككلاّسةمِّ
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»أَو ملْ تسمعي ما قلُت؟ رددُت عليهْم، فيستجاُب يل فيهْم، وال يستجاُب هلْم  مةكقةاول؟كقةل:ك

.(1(» يفَّ

ش«)2).  ويفكرولياكملسرمكقةل:ك»مْه يا عائشة، فإنَّ اهلل ال حيبيّ الفحش والتيّفحيّ

و ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيعّرُمكزوجةتِهكأموَركلاعقيدة،كويلّبيهنكعىلكلخلوفكمنكلهللكتعةىل،كفإذلكظهلك

سحةبكيفكلاسامء،كأوكأقبرتكريح،كدخلكوخلجكوتغريكاونه.

يةك اه:ك فتقولك ذاَككيفكوجهِه،ك أْوكرحيًة؛كعلَفك غياًمك إذلكرأىك J:ك»و ةَنك تقولكعةئشاك

رسوَلكلهللكأرىكلا ّةَسكإذلكرأولكلاغيَم؛كفلحولكرجةَءكأْنكيكوَنكفيِهكلملطُل،كوأرلَككإذلكرأيتُهكعلفُتك

يِح،  َب قوٌم بالريّ نني أْن يكوَن فيِه عذاٌب، قْد عذيّ يفكوجهَككلاكللهيَا؟كفقةَل:ك»يا عائشُة، ما يؤميّ

وقْد رأى قوٌم العذاَب فقالوا: هذا عارٌض ممطرنا«)3). 

لاعةرض:كلاسحةبكلملعرتضكيفكلألفق.

وكان يبنّي هلّن ما يقع فيه الناس من املنكرات العقائدية:

كملسو هيلع هللا ىلصكذ لْتكبعُضكنسةئِهك  يسًاكرأي هةكبأرِضك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كاـاّمكلمتكىكلا ّبيُّ

كحبيبَاكLكأتتةكأرَضكلحلبشِا،كفذ لتةكمْنكحس هةك كسرشَاكوأمُّ لحلبشِاكيقةُلكهلةكمةريُا،كو ةنْتكأمُّ

الُح؛ بنوا عىل قربِه مسجدًا،  جُل الصيّ وتصةويَلكفيهة،كفلفَعكرأسُه،كفقةَل:ك»أولئِك إذا ماَت منهُم الريّ

ورَة، أولئِك رشاُر اخللِق عنَد اهلل«)4). روا فيِه تلَك الصيّ ثمَّ صويّ

ويفكهذل:كع ةيتهكبةات بيِهكعىلكلألخطةِءكلاعقدّيا،كوحتذيِلكأهرهكم هة.

)1(ككرولهكلابخةريك]2935[،كومسرمك]2165[.
)2(كك»مْه«:ك رشاكزجٍلكعِنكلايّشِء،كولافحُشكهَوكلاقبيحكمَنكلاقوِلكولافعِل.ك

)3(ككرولهكلابخةريك]4829[،كومسرمك]899[.
)4(ككرولهكلابخةريك]427[،كومسرمك]528[.
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وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ال يسكُت عن منكٍر يراه يف بيته، بل يسارُع إىل إزالته:

قواهك يفك دلخٌلك وهوك زوٍج،ك ك لاعظيشِاكعىلك لِّ لاولجبةِتك منك لمل كللِتك منك لألهِلك فحاميُاك
تعةىل:ك]ۋ ۋ  ۅ  ۅ [ ]لاتحليم:6[.

هوك ]لاقللمك صوٌرك فيِهك قللٌمك لابيِتك ويفك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيُّ ك عيلَّ دخَلك قةاْت:ك Jك عةئشَاك عْنك
لاقيةمِاك يوَمك عذلبًةك لا ّةِسك ك أمدِّ مْنك ك »إنَّ وقةَل:ك فهتكُه،ك لاّسرَت،ك ت ةوَلك ك ثمَّ فترّوَنكوجهُه،ك لاسرت[ك

لّاذيَنكيصّوروَنكهذِهكلاّصوَر«)1).

فأنكَلكعريهةكبةافعِلكولاقوِل.

وكان ينكُر ما قد يصدر منهنَّ من قول فيه حتقري للناس:

كيلك ذلكو ذل«)3).  كأيّنكحكيُتكإنسةنًةكوأنَّ قةاْتكعةئشا:كوحكيُتكاُهكإنسةنًة)2)،كفقةَل:ك»مةكأحبُّ

أْي:كمةكيرّسينكبأْنكأفعلكمثلكفعرهكأْوكأقولكمثلكقواهكعىلكوجهكلاّت قيص،كواْوكأعطيتك ذلك
و ذلكمْنكلاّدنية،كأْي:كميئًةك ثريًلكعىلكذاَك)4). 

كV:ك»ومَنكلاغيبِاكلملحّلمِاكلملحة ةُة،كبأْنكيشيَشكمتعةرجًة،كأْوكمطأطَئكرأسِه،ك قةَلكلا ّوويُّ
أْوكغرِيكذاَككمَنكلهليئةِت«)5). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيّذُر أزواجه من صغائر الذنوب فضاًل عن كبائرها:

راِت األعامِلك]ويفك اِك وحمقيّ عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا عائشُة إييّ
روليا:كإياك وحمقيّرات الذنوب[؛كفإنَّ هلا مَن اهلل طالبًا«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6109[. 
)2(ككأْي:كفعرتكمثلكفعره.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولارتمذيك]2502[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5515[.
)4(كعونكلملعبودك]151/13[.

)5(كحتفاكلألحوذيك]176/7[.
)6(ككرولهكلبنكمةجاك]4243[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]3421[.
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»حمقيّرات األعامل«:كهيكلاذنوبكلاتيكحيتقلهةكفةعرهة،كوالكيبةيلكهبة.

حيُثك عظيشاك تعةىلك لهللك ع دك فهَيك فيكتبهةك يطربهة،ك أْنك عريِهك فعلَضك مكّرفًة،ك أْي:ك »طالبًا«ك

كألجرهةكمركًة)1).  خصَّ

وكان نساُء النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يراجعنه يف بعض املسائل املشكلة:

ك كعةئشَاك ةنْتكالكتسشُعكميئًةكالكتعلفُهكإاّلكرلجعْتكفيِهكحّتىكتعلفُه،كوأنَّ فعنكلبنكأيبكمريكَاكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْنكحوسَبكعّذَب«،كقةاْتكعةئشُا:كفقرُت:كأوايَسكيقوُلكلهللُكتعةىل:ك]ڇ  لا ّبيَّ

احلساَب  نوقَش  مْن  ولكْن  العرُض،  ذلِك  »إنيّام  فقةَل:ك ]لالنشقةق:8[،ك  ] ڍ  ڍ  ڇ 
هيلْك«)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يغاُر عىل نسائه:

كملسو هيلع هللا ىلصكخم ٌّث)3)،كفكةنولكيعّدونُهكمْنك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك ةَنكيدخُلكعىلكأزولِجكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيومًةكوهَوكع َدكبعِضكنسةئِه،كوهَوكي عُتكلملأًةكقةل:كإذلكأقبرْتك غرِيكأويلكلإلربِا،كفدخَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »أال أرى هذا يعرُف ما هاهنا، ال  أقبرْتكبأربٍع،كوإذلكأدبلْتكأدبلْتكبثامٍن)4)،كفقةَلكلا ّبيُّ

«،كقةاْت:كفحجبوُه)5).  يدخلنَّ عليكنَّ

ودخولكهذلكلملخ ِّثكأّوالًكعىلكأّمهةِتكلملؤم نَيك ةنكسببهكأهّنْمك ةنولكيعتقدونُهكمْنكغريكأويلك

)1(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]59/8[.
)2(ككرولهكلابخةريك]103[،كومسرمك]2876[.

)3(ككلملخ ّث:كوهَوكلّاذيكيشـبهكلا ّسـةءكيفكأخالقهكو المهكوحل ةته،كوتةرةكيكونكهذلكخرقهكمَنكلألصل،كوتةرةك
بتكّرٍف.

كولحدةكطلفةِن،كفإذلكأدبلْتكصةرْتكلألطللفك ،كمْنك ّلكنةحياكث تةِن،كواكلِّ كهلةكأربعكعكنكتقبلكهبنَّ )4(ككومع ةُهكأنَّ
ثامنيا.

)5(ككرولهكلابخةريك]4324[،كومسرمك]2181[.
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،كفراّمكسشَعكم ُهكهذلكلاكالَم؛كعرَمكأّنُهكمْنكأويلكلإلربا،كفش عُهكملسو هيلع هللا ىلصك لإلربا،كوأّنُهكمبةٌحكدخواُهكعريهنَّ
منكلاّدخوِل.

قروَبك لّاتيكهتّيجك لاّصفاك لمللأةكهبذِهك مّلةكسشعُهكيصفك لا ّسةِءك إىلك لاّدخولك وإّنامكحجبُهكعِنك
لاّلجةِل،كفش عُه؛كائاّلكيصَفكلألزولَجكار ّةِس؛كفيسقَطكمع ىكلحلجةب.ك

مْنك إبعةٍدك يفك أصٌلك لحلديُثك وهذلك ،ك ملحةس هنَّ يفطُنك عّشْنك لا ّسةِءك حجُبك م ُهك ويستفةدك
يسرتلُبكبِهكيفكأملكمَنكلألمور)1). 

يفك لايوَمك فعرهك لملتحّررنيك بعُضك حيةوُلك مةك بخالِفك نسةئه،ك عىلك يغةُرك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيُّ هكذلك ةَنك
جمتشعةت ةكمنكإضعةِفكلاغريِة،كوحموهةكمنكلا فوِس،كفتجُدكلالجَلكم همكالكيكرتُثكإنكجةاسْتك

زوجته،كأوكأخته،كأوكلب تهكرجاًلكأج بّيًةكع هة.

ومن منهجه ملسو هيلع هللا ىلص إحساُن الظّّنِّ هبنِّ وعدم ختوينهن:

كملسو هيلع هللا ىلصكالكيطلُقكأهرُه،ك ةَنكالكيدخُلكإاّلكغدوًةكأْوكعشّيًا)2).  عْنكأنٍسكIكقةَل:ك ةَنكلا ّبيُّ

»الكيطلقكأهره«كأْي:كالكيدخلكعريهْمكاياًلكإذلكقدَمكمْنكسفل،كولاّطلوقكهَوكلإلتيةنكيفكلاّريل،ك
و ّلكآٍتكيفكلاّريلكفهَوكطةرق)3). 

بل وهنى الرجال عن ذلك:

فعْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كهنىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيطلَقكلاّلجُلكأهرُهكاياًل،كيتخّوهنْمك
أْوكيرتشُسكعثللهتْم)4). 

نْم«:كيظّنكخيةنتهْم،كويكشُفكأستةرهْم،كويكشُفكهلكخةنولكأْمكال؟ك ومع ىك»يتخويّ

)1(ككفتحكلابةريك]336/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1800[،كومسرمك]1928[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]71/13[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك1801[،كومسرمك]715[.
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فيكلهكملْنكطةَلكسفلهكأْنكيقدمكعىلكلملأتهكاياًلكبغتًا،كفأّمةكمْنك ةَنكسفلهكقليبًةكتتوّقعكلملأتهك
إتيةنهكاياًلكفالكبأَس.

كخصوصًةكبنَيكلاّزوجنِي؛ك كولاّتحةبِّ كعىلكلاّتولدِّ قةلكلبنكحجلكV:ك»ويفكلحلديث:كلحلثُّ
ك كم هامكعىلكمةكجلِتكلاعةدُةكبسرتِهكحّتىكإنَّ كلاّشةرَعكرلعىكذاَككبنيكلاّزوجنِيكمَعكلّطالعك لٍّ ألنَّ
كولحٍدكم هامكالكخيفىكع ُهكمْنكعيوبكلآلخِلكيشٌءكيفكلاغةاِب،كومَعكذاَككف هىكعِنكلاّطلوق؛ك  لَّ

ائاّلكيّطرَعكعىلكمةكت فُلكنفسهكع ُه؛كفيكوُنكمللعةُةكذاَككيفكغرِيكلاّزوجنِيكبطليِقكلألوىل«)1). 

كلمللأُةكاقدومكزوجهة. ومنكحكمكعدِمكطلِقكلألهِلكاياًل،كأوكفجأًة:كأنكتستعدَّ

عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قدَم أحدكْم لياًل، فال يأتنيَّ أهلُه 
عثُة«)2).  طروقًا؛ حتيّى تستحدَّ املغيبُة، ومتتشَط الشيّ

«:كأْي:كتزيلكمعلكعةنتهة. »املغيبة«:كلّاتيكغةَبكزوجهة،ك»تستحدَّ

أطاَل  »إذا  آخل:ك افظك لاغيبَاك امكجةءكيفك بشنكيكونكيفكسفٍل،كويطيُلك ك وهذلكلحلكُمكخةصٌّ
أحدكْم الغيبة، فال يطرق أهله لياًل«.

كعّرَاكلا ّهيكإّنامكتوجُدكحي ئٍذ،كفةحلكُمكيدوُركمَعكعّرتهك »فةاّتقييدكفيِهكبطوِلكلاغيباكيشرُيكإىلكأنَّ
وجودًلكوعدمًة.

فراّمك ةَنكلّاذيكخيلجكحلةجتِهكمثاًلكهنةرًلكويلجعكاياًلكالكيتأّتىكاُهكمةكحيذركمْنكلّاذيكيطيلكلاغيباك
 ةَنكطولكلاغيباكمظ ّاكلألمنكمْنكلهلجوم،كفيقعكلّاذيكهيجمكبعدكطولكلاغيباكغةابًةكمةكيكله،كإّمةكأْنك
جيدكأهرهكعىلكغريكأهباكمْنكلاّت ّظفكولاّتزّينكلملطروبكمْنكلمللأةكفيكونكذاَككسببكلا ّفلةكبي هام«)3). 

وأمةكمْنكأعرمكأهرهكبوصواِهكوأّنُهكيقدمكيفكوقتك ذلكمثاًلكفالكيت ةواُهكهذلكلا ّهي.

)1(ككفتحكلابةريك]341/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]ك5246[،كومسرمك]715[.

)3(ككفتحكلابةريك]340/9[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص حكيامً يف تعامله مع غرية نسائه:

فإنكغريَةكلمللأِةكعىلكزوجهةكهيكطبيعٌاكمنكطبةئِعكلألنوثِاكلاتيكفطلْتكعريهة.

ويفكبعِضكلآلثةِر:ك»إنَّ اهلل كتَب الغرية عىل النيّساء«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيغلَنكعريه. فةاغريُةكجزٌءكمنكطبيعِاكلمللأِةكوخرقتهة،كو ةنكنسةُءكلا بيِّ

]أي:ك عريِهك فغلُتك قةاْت:ك اياًل،ك مْنكع دهةك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخلَجك أنَّ J:ك عةئشَاك عنك

لضطلبتكأفعةيلكوتغريتكأحوليل[،كفجةَءكفلأىكمةكأص ُع،كفقةَل:ك»ما لِك يا عائشُة، أغرِت؟«،ك

فقرُت:كومةكيلكالكيغةُركمثيلكعىلكمثرَك؟كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أقْد جاءِك شيطانِك؟«)2)،كقةاْت:ك

كإنسةٍن؟كقةَل:ك»نعْم«،كقرُت:كومعَكك يةكرسوَلكلهللكأَوكمعَيكميطةٌن؟كقةَل:ك»نعْم«،كقرُت:كومَعك لِّ

يةكرسوَلكلهلل؟كقةَل:ك»نعْم، ولكْن ربيّ أعانني عليِه حتيّى أسلَم)3)«)4). 

كملسو هيلع هللا ىلص؛كارتىك ويفكقصٍاكأخلىكنلىكأنكلاغريةكتدفعكأمكلملؤم نيكعةئشَاكإىلكأنكتيشكورلَءكلا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفيهةكع دي،كلنقرَبك أينكيذهُب،كفعنكعةئشاكJكقةاْت:كمّلةك ةنْتكايرتيكلّاتيك ةَنكلا ّبيُّ

فوضَعكردلءُه،كوخرَعكنعريِه،كفوضعهامكع َدكرجريِه،كوبسَطكطلَفكإزلرِهكعىلكفللمِهكفةضطجَع،ك

ك كأْنكقْدكرقدُت،كفأخَذكردلءُهكرويدًل،كولنتعَلكرويدًل،كوفتَحكلابةَبكفخلَج،كثمَّ فرْمكيربْثكإاّلكريثامكظنَّ

كلنطرقُتكعىلكإثلِه،ك أجةفُهكرويدًل)5)،كفجعرُتكدرعيكيفكرأس،كولختشلُت،كوتق ّعُتكإزلري،كثمَّ

)1(ككوقدكرولهكلاطربلينك]10040[،كوغريهكعنكلبنكمسعودكملفوعًة،كواك هكضعيف،كضّعفهكلألابةينكيفكضعيفك
لجلةمعك]1626[.

)2(ككأي:كفأوقَعكعريككأيّنكقْدكذهبتكإىلكبعضكأزولجيكفأنِتكاذاَككمتحرّيةكمتفّتشاكع ّي.
)3(كك»فأسرَم«كعىلكصيغاكلملةيضكأي:كفصةَركمسراًم،كفالكيدّا يكعىلكسوِء،كأْوكعىلكصيغاكلملضةرعكأْي:كفأنةكسةملٌكمْنك

رّشِه.كحةمياكلاس ديكعىلكلا سةئيك]73/7[.
)4(ككرولهكمسرمك]2815[.

)5(ككأْي:كقرياًلكاطيفًةكائاّلكي ّبههة،كوإّنامكفعَلكذاَككملسو هيلع هللا ىلصكيفكخفيا؛كائاّلكيوقظهةكوخيلجكع هة،كفلّبامكحلقهةكوحشـاكيفك
لنفللدهةكيفكظرشاكلاّريل.
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كلنحلَفكفةنحلفُت،كفأرسَعك كرفَعكيديِهكثالَثكمّللٍت،كثمَّ حّتىكجةَءكلابقيَع،كفقةَمكفأطةَلكلاقيةَم،كثمَّ
فأرسعُت،كفهلوَلكفهلواُت،كفأحرَضكفأحرضُتك]لإلحضةر:كلاعدُو[،كفسبقتُه،كفدخرُت،كفريَسك

قةَل:ك يشَء،ك الك قرُت:ك رابيًة؟«)1)،ك حشيا  عائُش  يا  لِك  »ما  فقةَل:ك فدخَلك لضطجعُت،ك أْنك إاّلك

أنَتكوأّمي،كفأخربتُه،كقةَل:ك يةكرسوَلكلهللكبأيبك الليّطيُف اخلبرُي«،كقرُت:ك أْو ليخربينيّ  »لتخربيني، 

كقةَل:ك واُد اليّذي رأيُت أمامي؟«،كقرُت:كنعْم،كفرهدينكيفكصدريكهلدًةكأوجعت ي)2)،كثمَّ »فأنِت السيّ

كجربيَلكأتةينكحنَيكرأيِت،كف ةدلين،كفأجبتُه،كومْلك »أظننِت أْن حييَف اهللُ عليِك ورسولُه؟«)3)،كفإنَّ

يكْنكيدخُلكعريِك،كوقْدكوضعِتكثيةبِك،كوظ  ُتكأْنكقْدكرقدِت،كفكلهُتكأْنكأوقظِك،كوخشيُتك

كرّبَككيأملَككأْنكتأيَتكأهَلكلابقيِعكفتستغفَلكهلْم،كقرُت:ك يَفكأقوُلكهلْمكيةك أْنكتستوحيش،كفقةَل:كإنَّ

رسوَلكلهلل؟كقةَل:ك»قويل:كلاّسالُمكعىلكأهِلكلاّديةِركمَنكلملؤم نَيكولملسرشنَي،كويلحُمكلهللُكلملستقدمنَيك

م ّةكولملستأخليَن،كوإّنةكإْنكمةَءكلهللُكبكْمكاالحقوَن«)4).

Jكبةالغمكممةك ةنتكتعلفهكمنكمكةنتهةكمنكقربكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  فأمكلملؤم نيكعةئشاك

 ةنتكتغةُركعريهكمنكسةئلكزوجةته،كبلك ةنْتكتغةُركممنكمةتتكمنكنسةئه،كفكةنتكتقول:ك»مةكغلُتك

عىلكلملأٍةكمةكغلُتكعىلكخدجيَا«)5). 

كملسو هيلع هللا ىلصكحكياًمكيفكمعةمرتهكمعكنسةئهكإذلكالحظكعريهنكلاغرية،كوملكيكنكيفعُلكمةكيفعرهك و ةنكلا بيُّ

بعضكلا ةِسكلايوَم،كفشنكلا ةِسكمنكإذلكالحَظكعىلكزوجتهكغريًةكهنلهة،كوزجلهة،كوهنةهةكأنكتسأَلك
عاّمكيفعُل؛كفتكربكبذاككلملشكرُا،كوتزدلُدكغريُةكلازوجِا،كويزدلُدكمّكهة؛كوذاككنتيجاكسوِءكترّصِفك

لازوِجكيفكمثِلكهذهكلملولقِف،كوفقدلنهكارحكشاكلاتيكي بغيكأنكيتعّرشهةكمنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككحشية:كأْيكملتفعاكلا ّفسكمتولتلتهك امكحيصلكارشرسِعكيفكلمليش،كرلبيا:كأْيكملتفعاكلابطن.
. )2(ككلارهد:كهَوكلاّدفعكلاّشديدكيفكلاّصدر،كوهذلك ةَنكتأديبًةكهلةكمْنكسوِءكلاّظنِّ

)3(ككمَنكلحليِفكبشع ىكلجلوِركبأْنكيدخلكلاّلسوُلكيفكنوبتككعىلكغريك.
)4(ككرولهكمسرمك]974[.

)5(ككرولهكلابخةريك]3816[،كومسرمك]2435[.
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فكةنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقةبُلكهذهكلاغريَةكتةرًةكبةبتسةما،كوتةرةكبتوجيهكاني،كوتةرًةكبعتةبكإذلك

كلألمُلكغريه. مسَّ

إحدىك فأرسرْتك نسةئه)1)،ك بعِضك ع َدك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ قةَل:ك ةَنك Iك مةاٍكك بنك أنسك عْنك

فسقطْتك لخلةدِم؛ك يَدك بيتهةك يفك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ لّاتيك طعةٌم،كفرضبِتك فيهةك بصحفٍاك لملؤم نَي)2)ك أّمهةِتك

كجعَلكجيشُعكفيهةكلاّطعةَمكلّاذيك ةَنكيفك كملسو هيلع هللا ىلصكفرَقكلاّصحفِا،كثمَّ لاّصحفُا،كفةنفرقْت،كفجشَعكلا ّبيُّ

كحبَسكلخلةدَمكحّتىكأيَتكبصحفٍاكمْنكع ِدكلّاتيكهَوكيفكبيتهة،ك كْم«،كثمَّ لاّصحفِا،كويقوُل:ك»غارْت أميّ

فدفَعكلاّصحفَاكلاّصحيحَاكإىلكلّاتيك رسْتكصحفتهة،كوأمسَككلملكسورَةكيفكبيِتكلّاتيك رسْت)3). 

لاتيك رستكلاقصعَا،كوملكيغضْبك ي هِلك ففيكهذهكلاقصِاكدالاٌاكعىلكرفقهكملسو هيلع هللا ىلصكبأهره،كفرمك

لاتيك رستك ك حقَّ يبخْسك ملك لاوقتك نفسك ويفك لاعذَر،ك هلةك لاتشَسك بلك هلةك رشًا،ك يقلك وملك م هة،ك

قصعتهة،كوإنامكضشَنكهلةكمثرهة.

V:ك»فيِهكإمةرٌةكإىلكعدمكمؤلخذةكلاغريلءكبامكيصدركم هة؛كألهّنةكيفكترَكك قةلكلبنكحجلك

لحلةااكيكونكعقرهةكحمجوبًةكبشّدِةكلاغضبكلّاذيكأثةرتُهكلاغرية«)4). 

وينكُر عليها ما قد يقع منها من لفظ غرٍي مستساٍغ يف حقِّ رّضهتا:

كملسو هيلع هللا ىلص:كحسبَككمْنكصفّيَاك ذلكو ذلك-تع ي:كقصريًة-ك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقرُتكار ّبيِّ

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»اقْدكقرِتك رشًاكاْوكمزجْتكبامِءكلابحِل؛كملزجتُه«)5). 

أْي:غربتُه،كوغرّيتُه،كوأفسدتُه.

.J1(ككوهيكعةئشاك(
.Jوقيل:كأمكسرشاك ،J2(ككزي بكب تكجحشك(

)3(ككرولهكلابخةريك]5235[.
)4(ككفتحكلابةريك]325/9[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولارتمذيك]2502[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5140[.
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كهذِهكلاغيبَاكاْوك ةنْتكممّةكيشزُجكبةابحِل؛كاغرّيتُهكعْنكحةاِه،كمَعك ثلتِهكوغزلرتِه،ك ولملع ى:كأنَّ
فكيَفكبأعامٍلكنزرٍةكخرطْتكهبة؟)1). 

 : ؛ ليقتصصَن من بعضهنَّ وكان يرتكهنَّ

وحفصُا،ك عةئشُا،ك فيِهك فحزٌبك حزبنِي:ك ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك نَّ رسوِلك نسةَءك ك أنَّ J:ك عةئشَاك عْنك

لملسرشوَنك و ةَنك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك رسوِلك نسةِءك وسةئُلك سرشَا،ك ك أمُّ لآلخُلك ولحلزُبك وسودُة،ك وصفّيُا،ك

إىلك هيدهيةك أْنك يليُدك هدّيٌاك أحدهْمك ع َدك فإذلك ةنْتك عةئشَا،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوِلك ك حبَّ عرشولك قْدك

هبةك لهلدّيِاك بعَثكصةحُبك عةئشَاك بيِتك لهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفك إذلك ةَنكرسوُلك أّخلهةكحّتىك لهللكملسو هيلع هللا ىلص؛ك رسوِلك

كسرشَا،كفقرَنكهلة:ك ّرشيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيكّرُمك إىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكبيِتكعةئشَا،كفكّرَمكحزُبكأمِّ

بيوِتك مْنك إايِهكحيُثك ةَنك فريهدِهك هدّيًا؛ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك إىلكرسوِلك أْنكهيدَيك أرلَدك مْنك فيقوُل:ك لا ّةَسك

كسرشَاكبامكقرَن،كفرْمكيقلكهلةكميئًة،كفسأا هة،كفقةاْت:كمةكقةَلكيلكميئًة،كفقرَنكهلة:ك نسةئِه،كفكّرشتُهكأمُّ

فكّرشيِه،كقةاْت:كفكّرشتُهكحنَيكدلَركإايهةكأيضًة،كفرْمكيقلكهلةكميئًة،كفسأا هةكفقةاْت:كمةكقةَلكيلكميئًة،ك

فقرَنكهلة:ك ّرشيِهكحّتىكيكّرشِك،كفدلَركإايهةكفكّرشتُه،كفقةَلكهلة:ك»ال تؤذيني يف عائشَة؛ فإنَّ الوحَي 

ك كإهّننَّ يأتني وأنا يف ثوِب امرأٍة إاليّ عائشة«،كفقةاْت:كأتوُبكإىلكلهللكمْنكأذلَككيةكرسوَلكلهلل،كثمَّ ملْ 

دعوَنكفةطشَاكب َتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفةستأذنْتكعريِهكوهَوكمضطجعكمعيكيفكملطي)2)،كفقةاْت:كيةك

كأزولجككأرسر  يكيسأا ككلاعدلكيفكب تكلبنكأيبكقحةفا،كوأنةكسة تٌا)3)،كفقةَل:ك»يا  رسولكلهللكإنَّ

؟«،كقةاْت:كبىل،كقةَل:ك»فأحبيّي هذِه«،كفقةمْتكفةطشاكحنيكسشعتكذاَك،ك بنييُّة أال حتبيّنَي ما أحبُّ

)1(ككحتفاكلألحوذيك]177/7[.
)2(كك»لمللط«:ك سةءكمنكخّزكأوكصوفكأوك ّتةن.كاسةنكلاعلبك]399/7[

)3(ككلملللد:كأهننكيطربنكلاعدلكولملسةولةكيفكقضياكلهلدلية،كبحيثكالكتكونكخمصوصًاكبيومكعةئشا،كولا بيكمعذوركيفك
هذلكلألمل؛كألنكإرسةلكلهلدليةكايسكمنكفعره،كوإنامكهوكمنكفعلكلا ةس،كومنكغريكلاالئقكأنكحيّدَدكار ةسكوقتك
إرسةلكهدليةهم،كوإطالقكمثلكهذهكلاعبةرةكيفكحقكلا بيكفيهكنوعكجتّوز،كواك هنكمعذورلتكهبذلكلاقولكألنك

لحلةملكعريهةكهوكلاغرية.
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كبةّاذيكقةاْت،كوبةّاذيكقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقرَنكهلة:ك كملسو هيلع هللا ىلصكفأخربهتنَّ فلجعْتكإىلكأزولِجكلا ّبيِّ

مةكنللِككأغ يِتكع ّةكمْنكيشٍء؛كفةرجعيكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْتكفةطشُا:كولهللكالكأ ّرشُهكفيهةك

كيفكلمل زاِاكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك أبدًل،كفأرسرَنكزي َبكب َتكجحٍش،كوهَيكلّاتيك ةنْتكتسةمي يكم هنَّ

كخريًلكيفكلاّديِنكمْنكزي َب،كوأتقىكهلل،كوأصدَقكحديثًة،كوأوصَلكارّلحِم،كوأعظَمك وملْكأَركلملأًةكقطُّ

كلبتذلالًكا فسهةكيفكلاعشِلكلّاذيكتصّدُقكبِه،كوتقّلُبكبِهكإىلكلهللكتعةىل،كمةكعدلكسورًةك صدقًا،كوأمدَّ

لافيئَا)1)،كفذهبْتكزي ُبكحّتىكلستأذنْت،كورسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمَعك مْنكحّدٍةك ةنْتكفيهةكترسُعكم هةك

أزولجَكك ك إنَّ لهللك يةكرسوَلك فقةاْت:ك فةطشاكوهَوكهبة،ك لّاتيكدخرْتك لحلةلك عةئشاكيفكملطهةكعىلك

،كقةاتك كوقعْتكيب؛كفةستطةاْتكعيلَّ أرسر  يكإايَككيسأا َككلاعدَلكيفكلب ِاكأيبكقحةفَا،كقةاْت:كثمَّ

عةئشا:كوأنةكأرقُبكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأرقُبكطلفهكهلكيأذُنكيلكفيهة،كقةاْت:كفرْمكتربحكزي بكحّتىك

كعىلكزي َبكحّتىكأسكتتهة،ك كرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكالكيكلُهكأْنكأنترص،كقةَل:كفتكّرشْتكعةئشُاكتلدُّ علفتكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكعةئشَاكوتبّسَمك قةاْتكعةئشا:كفراّمكوقعُتكهبةكملْكأنشبهةكحّتىكأنحيُتكعريهة)2)،كف ظَلكلا ّبيُّ

ك ا بنُت أب بكٍر«)3).كإمةرةكإىلك امِلكفهشهة،كومتةناكعقرهةكحيُثكصربْتكإىلكأْنكثبَتكأنَّ وقةَل:ك»إنيّ

كأجةبْتكبجولِبكإازلم.ك لاّتعّدَيكمْنكجةنبكلخلصم،كثمَّ

كلاّلجلكيسعُهك لاّلجِل،كوأنَّ كعىلك ت ةفُسكلارّضلئِلكوتغةيلهنَّ V:ك»وفيِه:ك قةلكلبنكحجلك

لاّسكوتكإذلكتقةواَن،كوالكيشيُلكمَعكبعٍضكعىلكبعٍض«)4). 

كفيهةكمّدةكخرقكورسعاكغضبكترسُعكم هةكلافيئاكأْيكلاّلجوع.ك )1(ككومع ىكلاكالم:كأهّنةك ةمرُاكلألوصةِفكإاّلكأنَّ
رشحكلا وويك]206/15[.

)2(ككأْي:كبةاغتكيفكجولهبةكوأفحشتهة.
)3(ككرولهكلابخةريك]2581[،كومسرمك]2442[.

)4(ككفتحكلابةريك]208/5[.
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اجلانب الثالث:

حلول المشكالت في البيت النبوي

اقدكعةشكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةتهكلاطةهللِتكحيةًةكسعيدًةكطّيبًا،كتّثُلكتطبيقًةكعشرّيًةكاقواهك

تعةىل:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[.

كأنكتثوَركبعُضكلملشكالِتكيفكهذلكلابيِتكلاكليِم،كفالكخيروكبيٌتكمنكمشكالٍتك واكنكالبدَّ

حتىكبيتكلا بّوِة.

كمنكحدوثكبعضكلملشكالِتكيفك كزوٍج؛كاذاككالكبدَّ فةالسوُلكلازوُجكملسو هيلع هللا ىلصكيعترُبكقدوًةكاكلِّ

بيِتكلا بّوِة؛كحتىكيعّرش ةكلهللكمنكخالهلةكهدَيكنبّيهكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلاتعةملكمعهة.

وهذهكلملسأاُاكمهّشٌاكجّدًلكاكلكزوٍج،كفريسكحدوُثكلملشكالِتكيفكلابيِتكهوكلخلطَل؛كألنهك

بةحلكشِاكولإلنصةِف؛ك لملشكالُتك تعةاَجكهذهك أالك بيٌتكمنكمشكالٍت،كواكنكلخلطورَةك الكخيروك

فتتفةقم،كوحيدُثكلهلجُل،كولاطالُق.

كيَف كاَن رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص يتعامل، ويعالج هذه املشكالِت؟

كمشكالٌتكعصيبٌا،ك حةدثِاكلإلفِك،كوقصِاكلملطةابِاكبةا فقِا،كوقصاك اقدكمّلْتكببيِتكلا بوةِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكهلة. مةريَاكوحتليِمكلا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمعهة.ك وس ذ ُلكبعَضكهذهكلحلولدِث،كون ظُلك يَفكتعةملكلا بيُّ

كلملؤم نَيكJ،كوحدَثكفيهةك أمةكقصُاكلإلفِك:كفهيكترككلملح ُاكلاعظيشُاكلاتيكعلضَتكألمِّ

منكلابالِءكمةكحدَث،كحتىكبّلأهةكلهللكمنكفوقكسبِعكسامولٍت.

كلملؤم نيكعةئشاكهذهكلاقصاكا ة،كفتقول:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأرلَدكأْنكخيلَجكسفلًلك تلويكأمُّ

كخلَجكسهشهةكخلَجكهبةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعُه،كفأقلَعكبي  ةكيفكغزوٍةكغزلهة،ك أقلَعكبنَيكنسةئِه،كفأّيتهنَّ
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فخلَجكفيهةكسهشي،كفخلجُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوذاَككبعَدكمةكأنزَلكلحلجةُب،كفأنةكأمحُلكيفك

هودجي،كوأنزُلكفيِهكمسرينة،كحّتىكإذلكفلَغكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكغزوِه،كوقفَل،كودنونةكمَنكلملدي ِا؛ك

قضيُتك فراّمك لجليَش،ك جةوزُتك حّتىك فششيُتك بةاّلحيِل،ك آذنولك حنَيك فقشُتك بةاّلحيِل،ك ايرًاك آذَنك

مْنكمأينكأقبرُتكإىلكلاّلحِل،كفرشسُتكصدري،كفإذلكعقديكمْنكجزِعكظفةِركقِدكلنقطَع،كفلجعُتك

فةاتشسُتكعقدي،كفحبس يكلبتغةؤُهك)1)،كوأقبَلكلاّلهُطكلّاذيَنك ةنولكيلحروَنكيل،كفحشرولكهودجي،ك

فلحروُهكعىلكبعريَيكلّاذيك  ُتكأر ُب،كوهْمكحيسبوَنكأيّنكفيِه،كقةاْت:كو ةنْتكلا ّسةُءكإْذكذلَككخفةفًةك

لهلودِجك ثقَلك لاقوُمك يست كِلك فرْمك لاّطعةم،ك مَنك لاعرقَاك يأ رَنك إّنامك لاّرحُم،ك ك ومْلكيغشهنَّ هيّبرَن)2)،ك ملْك

،كفبعثولكلجلشَلكوسةرول،كووجدُتكعقديكبعَدك حنَيكرحروُهكورفعوُه،كو  ُتكجةريًاكحديثَاكلاّسنِّ

فيِه،ك لّاذيك  ُتك فتيّششُتكم زيلك كلجليُش،كفجئُتكم ةزهلْم،كوايَسكهبةكدلٍعكوالكجميٌب،ك مةكلستشلَّ

،كفبي ةكأنةكجةاسٌاكيفكم زيلكغربت يكعي ي،كف شُت،كو ةَنك كلاقوَمكسيفقدوين،كفريجعوَنكإيلَّ وظ  ُتكأنَّ

كقْدكعّلَسكمْنكورلِءكلجليِشكفةّداَج)3)،كفأصبَحكع َدكم زيل،كفلأىكسولَدك صفولُنكبُنكلملعّطِلكلاّسرشيُّ

،كفةستيقظُتك إنسةٍنكنةئٍم،كفأتةين،كفعلف يكحنَيكرآين،كوقْدك ةَنكيللينكقبَلكأْنكيرضَبكلحلجةُبكعيلَّ

بةسرتجةعِهكحنَيكعلف ي،كفخّشلُتكوجهيكبجربةيب،كوولهللكمةكيكّرش يك رشًا،كوالكسشعُتكم ُهك

 رشًاكغرَيكلسرتجةعِه،كحّتىكأنةَخكرلحرتُه،كفوطَئكعىلكيدهة،كفل بتهة،كفةنطرَقكيقوُدكيَبكلاّللحرَاك

حّتىكأتي ةكلجليَش،كبعَدكمةكنزاولكموغليَنكيفكنحِلكلاّظهريِة،كفهرَككمْنكهرَككيفكمأين،كو ةَنكلّاذيك

كلبُنكسروَل،كفقدم ةكلملدي َا،كفةمتكيُتكحنَيكقدم ةكلملدي َاكمهلًل،كولا ّةُسك توىّلك ربُهكعبُدكلهللكبُنكأيبٍّ

يفيضوَنكيفكقوِلكأهِلكلإلفِك،كوالكأمعُلكبيشٍءكمْنكذاَك،كوهَوكيليب يكيفكوجعيكأيّنكالكأعلُفكمْنك

ك رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّرطَفكلّاذيك  ُتكأرىكم ُهكحنَيكأمتكي،كإّنامكيدخُلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفيسّرُم،كثمَّ

)1(كك»لجلزع«:كهَوكخلزكياميّن،كو»ظفةر«:كقلياكيفكلايشن.
)2(كك»ملْكهيّبرَن«كأْيكملْكيثقرَنكبةاّرحِمكولاّشحم.

)3(كك»لاّتعليـس«:كلا ّـزولكآخـلكلاّريـلكيفكلاّسـفلكا وٍمكأْوكلسـرتلحا،ك»لّداَج«:كأيكمشـىكآخلكلاريـلكبعدكأنكنزلك
االسرتلحا.
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،كحّتىكخلجُتكبعَدكمةكنقهُت،كوخلجْتك يقوُل:ك»كيَف تيكْم؟«،كفذلَككيليب ي،كوالكأمعُلكبةارّشِّ
كمسطٍحكيفكملطهة،كفقةاْت:كتعَسكمسطٌح،كفقرُتكهلة:ك كمسطٍح،كقبَلكلمل ةصِع)1)،كفعثلْتكأمُّ معيكأمُّ
بئَسكمةكقرِت،كأتسّبنَيكرجاًلكقْدكمهَدكبدرًل،كقةاْت:كأْي:كه تةْه،كأْوكملْكتسشعيكمةكقةَل،كقرُت:كومةذلك
بيتي،ك إىلك فراّمكرجعُتك إىلكمليض،ك فةزددُتكملضًةك لإلفِك،ك أهِلك بقوِلك فأخربت يك قةاْت:ك قةَل؟ك
،كقةاْت:ك كقةَل:ك»كيَف تيكْم؟«،كقرُت:كأتأذُنكيلكأْنكآيَتكأبويَّ كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفسّرَم،كثمَّ فدخَلكعيلَّ
،كفقرُتكألّمي:كيةك وأنةكحي ئٍذكأريُدكأْنكأتيّقَنكلخلرَبكمْنكقبرهام،كفأذَنكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجئُتكأبويَّ
كوضيئٌاكع َدك أّمتةْه،كمةكيتحّدُثكلا ّةُس؟كفقةاْت:كيةكب ّيُا،كهّوينكعريِك،كفولهللكاقّرامك ةنِتكلملأٌةكقطُّ
رجٍلكحيّبهة،كوهلةكرضلئُلكإاّلك ّثلَنكعريهة،كقةاْت:كقرُت:كسبحةَنكلهلل،كوقْدكحتّدَثكلا ّةُسكهبذل؟!ك
كأصبحُتكأبكي،كودعةك فبكيُتكترَككلاّريرَاكحّتىكأصبحُتكالكيلقُأ)2)كيلكدمٌع،كوالكأ تحُلكب وٍم،كثمَّ
لاوحُيكيستشريمهةكيفكفللِقك بَنكزيٍدكحنَيكلستربَثك بَنكأيبكطةاٍب،كوأسةمَاك ك رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعيلَّ
أهرِه،كقةاْت:كفأّمةكأسةمُاكبُنكزيٍدكفأمةَركعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةّاذيكيعرُمكمْنكبللءِةكأهرِه،كوبةّاذيك
كبُنكأيبك ،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكهْمكأهرَك،كوالكنعرُمكإاّلكخريًل،كوأّمةكعيلُّ يعرُمكيفكنفسِهكهلْمكمَنكلاودِّ
طةاٍبكفقةَل:كملْكيضّيِقكلهللُكعريَك،كولا ّسةُءكسولهةك ثرٌي،كوإْنكتسأِلكلجلةريَاكتصدقَك)3)،كقةاْت:ك
فدعةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبليلَة،كفقةَل:ك»أْي بريرُة، هل رأيِت مْن يشٍء يريبِك مْن عائشَة؟«،كقةاْتكاُهك
كأغشصُه)4)عريهةكأ ثَلكمْنكأهنّةكجةريٌاكحديثُاك ،كإْنكرأيُتكعريهةكأملًلكقطُّ بليلُة:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

،كت ةُمكعْنكعجنِيكأهرهة،كفتأيتكلاّدلجُنكفتأ رُه)5)،كقةاْتكعةئشُا:كو ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسأَل  لاّسنِّ

)1(ككهَيكمولضعكخةرجكلملدي اك ةنولكيترّبزوَنكفيهة.
)2(ككأي:كالكي قطع.

)3(ككهذلكلّاذيكقةاُهكعيّلكإنامكهوكب ةءكعىلكمةكرآهكمنكلنزعةجكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكهبذلكلألملكوتقّرقُه،كفأرلَدكرلحاكخةطله،ك
كمْنكغريه. و ةَنكذاَككأهمَّ

)4(ككأْي:كأعيبه.
)5(ككهـيكلاّشـةةكلّاتيكتأافكلابيت،كوالكختـلجكارشلعى،كومع ىكهذلكلاكالم:كأّنُهكايَسكفيهةكيشءكممّةكتسـأاوَنكع ُهك

أصاًل،كوالكفيهةكيشءكمْنكغريهكإاّلكنومهةكعْنكلاعجني.
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كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكأمليكمةكعرشِتكأْوكمةكرأيِت،كقةاْت:كيةكرسوَلكلهلل،كأمحيك زي َبكب َتكجحٍشكزوَجكلا ّبيِّ
سشعيكوبرصي،كولهللكمةكعرشُتكإاّلكخريًل،كقةاْتكعةئشُا:كوهَيكلّاتيك ةنْتكتسةمي يكمْنكأزولِجك
ك بِنكأيبٍّ لمل رِب،كفةستعذَركمْنكعبِدكلهللك بةاورِع،كفقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلك كملسو هيلع هللا ىلص،كفعصشهةكلهللُك لا ّبيِّ
لبِنكسروَل،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكعىلكلمل رِب:ك»يا معرَش املسلمنَي، مْن يعذرين)1) مْن رجٍل 
قْد بلَغ أذاُه يف أهِل بيتي؟ فواهلل ما علمُت عىل أهيل إاليّ خريًا، ولقْد ذكروا رجاًل ما علمُت عليِه 
،كفقةَل:كأنةكأعذرَكك إاليّ خريًا، وما كاَن يدخُل عىل أهيل إاليّ معي«.كفقةَمكسعُدكبُنكمعةٍذكلألنصةريُّ
م ُهكيةكرسوَلكلهلل،كإْنك ةَنكمَنكلألوِسكرضب ةكع قُه،كوإْنك ةَنكمْنكإخولن ةكلخلزرِجكأملت ةكففعر ةك
يزلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخيّفضهْمكحّتىك فرْمك بي هم،ك فيامك فت ةزعكع دكذاككلألوُسكولخلزرُجك أملَك.ك
كبكيُتك سكتولكوسكَت.كقةاْتكعةئشا:كوبكيُتكيوميكذاَككالكيلقُأكيلكدمٌع،كوالكأ تحُلكب وٍم،كثمَّ
كلابكةَءكفةاٌقك بدي.كفبي امكمهةك ايرتيكلملقبرَاكالكيلقُأكيلكدمٌع،كوالكأ تحُلكب وٍم،كوأبولَيكيظ ّةِنكأنَّ
كلملأٌةكمَنكلألنصةِر،كفأذنُتكهلة،كفجرسْتكتبكي.كقةاْت:ك جةاسةِنكع ديكوأنةكأبكي،كلستأذنْتكعيلَّ
كجرَس،كقةاْت:كوملْكجيرْسكع ديكم ُذك فبي ةكنحُنكعىلكذاَككدخَلكعري ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفسّرَمكثمَّ
قيَلكيلكمةكقيَل،كوقْدكابَثكمهلًلكالكيوحىكإايِهكيفكمأينكبيشٍء.كقةاْت:كفتشّهَدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيك
ئِك اهللُ،  ُه قْد بلغني عنِك كذا وكذا، فإْن كنِت بريئًة فسيربيّ ا بعُد يا عائشُة، فإنيّ كقةَل:ك»أميّ جرَس،كثمَّ
وإْن كنِت أملمِت بذنٍب؛ فاستغفري اهللَ وتوب إليِه؛ فإنَّ العبَد إذا اعرتَف بذنٍب، ثمَّ تاَب تاَب 
كم ُهكقطلًة.كفقرُتك اهللُ عليِه«.كقةاْت:كفراّمكقىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمقةاتُه،كقرَصكدمعيكحّتىكمةكأحسُّ
أليب:كأجْبكع ّيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفيامكقةَل.كفقةَل:كولهللكمةكأدريكمةكأقوُلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.كفقرُتك
ألّمي:كأجيبيكع ّيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.كفقةاْت:كولهللكمةكأدريكمةكأقوُلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.كفقرُتكوأنةك
كالكأقلُأك ثريًلكمَنكلاقلآِن:كإيّنكولهلل،كاقْدكعلفُتكأّنكْمكقْدكسشعتْمكهبذلكحّتىك جةريٌاكحديثُاكلاّسنِّ
كيفكنفوسكْمكوصّدقتْمكبِه،كفإْنكقرُتكاكْمكإيّنكبليئٌاك-ولهللُكيعرُمكأيّنكبليئٌا-؛كالكتصّدقوينك لستقلَّ
بذاَك،كوائِنكلعرتفُتكاكْمكبأمٍلك-ولهللُكيعرُمكأيّنكبليئٌا-؛كاتصّدقون ي،كوإيّنكولهللكمةكأجُدكيلكواكْمك
مثاًلكإاّلك امكقةَلكأبوكيوسَف:ك]ژ ژڑ  ڑ ک  ک ک ک [ ]يوسف:18[.كقةاْت:ك

)1(ككأي:كمْنكيقومكبعذريكإْنك ةفأتهكعىلكقبيحكفعةاهكوالكيروم ي،كوقيَل:كمع ةُهكمْنكي رصين،كولاعذيلكلا ّةرص.
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لهللَكمرّبئيك ك بليئٌا،كوأنَّ أيّنك أعرُمك قةاْت:كوأنةكولهللكحي ئٍذك كحتّواُت،كفةضطجعُتكعىلكفلليش.ك ثمَّ
كأْنكي زَلكيفكمأينكوحٌيكيتىل،كواشأينك ةَنكأحقَلكيفكنفيسكمْنك بربلءيت،كواكْنكولهللكمةك  ُتكأظنُّ
كبأمٍلكيتىل،كواك ّيك  ُتكأرجوكأْنكيلىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلا ّوِمكرؤيةكيرّبئ يك أْنكيتكّرَمكلهللُكDكيفَّ
لهللُكهبة.كقةاْت:كفولهللكمةكرلَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجمرسُه)1)،كوالكخلَجكمْنكأهِلكلابيِتكأحٌدكحّتىكأنزَلك
لهللُكDكعىلكنبّيِهكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخذُهكمةك ةَنكيأخذُهكمَنكلاربحةِء)2)ع َدكلاوحِي،كحّتىكإّنُهكايتحّدُركم ُهك
مثُلكلجلامِنكمَنكلاعلِق)3)كيفكلايوِمكلاّشةِتكمْنكثقِلكلاقوِلكلّاذيكأنزَلكعريِه.كقةاْت:كفراّمكرّسَيكعْنك
رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيضحُك،كفكةَنكأّوَلك رشٍاكتكّرَمكهبةكأْنكقةَل:كأبرشيكيةكعةئشُا،كأّمةكلهللُكفقْدك
بّلأِك.كفقةاْتكيلكأّمي:كقوميكإايِه)4).كفقرُت:كولهللكالكأقوُمكإايِه،كوالكأمحُدكإالّكلهللَكهَوكلّاذيكأنزَلك

بللءيت)5).كقةاْت:كفأنزَلكلهللُكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
عرَشك ]لا ور:11-20[ك چ...[ك چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

آيةٍت،كفأنزَلكلهللُكDكهؤالِءكلآليةِتكبللءيت)6). 

يف حديث اإلفك فوائُد عّدٌة يف منهجه ملسو هيلع هللا ىلص يف التعامل مع زوجته منها:

ي:  1- أسلوُب الرتويّ

ك أيِّ إصدلِرك قبَلك لاشةئعِاك هذهك منك ولاتحّقِقك ولاتثّبِتك لارتّويك أسروَبك لخّتَذك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك إنك
حكمكفيهة،كفرتّوىكملسو هيلع هللا ىلص،كوملكيتعجل؛كايكونكقللرهكيفكذاككعةدالً.

)1(ككأْي:كمةكفةرقُهك
)2(ككأي:كلاّشّدةك

)3(ككلجلامن:كلاّدّر،كمّبهْتكقطللتكعلقهكملسو هيلع هللا ىلصكبحّبةِتكلاّرؤاؤكيفكلاّصفةءكولحلسن.
)4(ككأيكقوميكفةمحديِه،كوقّبيلكرأسه،كولمكليِهكا عشِاكلهللكتعةىلكلّاتيكبرّشك.

)5(ككقةاْتكعةئشاكمةكقةاْتكإدالالًكعريِهكوعتبًة
)6(ككرولهكلابخةريك]2661[،كومسرمك]2770[.
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لملوضوِع،كبلكيرتّوى،ك يفةتحكعةئشَاكيفك فقدكمىضكعىلكحةدثِاكلإلفِككمهٌلك ةمٌل،كوهوكملك

ويسأُل،كويتحّقُقكمنكلألمِل.

2- تغيري املعاملة: 

وممةكيؤخُذكمنكهذهكلاقصاكأيضًة:كأنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكقدكغرّيكأسروبهكيفكلاتعةملكمعكزوجته،كفرمك

يعدكجيرْسكع دهة،كوملكتعْدكتلىكم هكلارطَفكلاذيك ةنتكتللهكم هكقبلكذاككيفكحةااكلمللض.

لّاذيك  ُتك لاّرطَفك تقولكعةئشا:ك»ويليب يكيفكوجعي:كأيّنكالكأعلُفكمْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك

أرىكم ُهكحنَيكأمتكي«.

يعتزهلةك تعةمرهكمعكلحلةدث،كفهوكملك بريغاكيفك كعىلكحكشاك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيدلُّ لملوقفكمنك وهذلك

لعتزلالًك ّريًة؛كألنكلالعتزلَلكيكونكعقوبًاكعىلكخمةافٍاكأوكمعصيٍا،كوملكيثبْتكيفكحقهةكيشٌءكحتىك

كعريهكلاعقوبا،كبلك ةنكيتفّقُدكأحولهلة،كويسألكع هةكبقواه:ك»كيَف تيكْم؟«. لآلَنكتستحقُّ

وهوكبةملقةبلكملكيعةمرهةكبةاطليقِاكلاتيك ةنكيعةمرهةكهبةكقبلكميوِعكحةدِثكلإلفك؛كايشعلهةك

بأنكميئًةكقدكحدث،كوحيتةجكإىلكحتقيٍق؛كملعلفاكلحلقيقِا.

قال احلافظ ابن حجر:ك»وفيهكمنكلافولئد:كمالطفاكلاّزوجاكوحسُنكمعةرشهتة،كولاّتقصريك

لحلةل؛ك اتغيرِيك تتفّطَنك أْنك ذاَكك وفةئدةك يتحّقق،ك ملْك وإْنك لا ّقصك يقتيضك مةك إمةعاك ع َدك ذاَكك مْنك

فتعتذركأْوكتعرتف«)1). 

كيفكحديثكلإلفككفولئدك ثريةك]فذ لكم هة[:كأّنُهكإذلكعلَضكعةرضك قال النووي:ك»ولعرْمكأنَّ

اعةرٍض،ك ذاَكك ك أنَّ هَيك اتفطنك ونحوه؛ك لاّرطفك مَنك يقّرلك ذاَكك نحوك أْوك ميئًة،ك ع هةك بأْنكسشَعك

فتسألكعْنكسببهكفتزيرُه«)2). 

)1(ككفتحكلابةريك]479/2[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]117/17[.
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3- مجع اآلراء واالستشارة.

عةئشَا،ك أخالِقك عنك تةّمٍاك برّسّيٍاك ويسأُلك لاشةئعِا،ك هذهك يتحّلىكحولك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك أخَذك
كبنكأيبكطةاٍب،كوخةدمتهةكبليلَة،ك بَنكزيٍد،كوعيلَّ وسرو هة،كوهلكرئَيكم هةكيشٌء؟كفسألكأسةمَاك

وزي َب.

كبنكأيبكطةابك لالسولكملسو هيلع هللا ىلصكهؤالَءكلألربعَا؛كالستشةرهتمكملكيكنكعنكعبث:كفعيلُّ ولختيةُرك
ياكلاتةّمِا. قليٌبكاهكومنكدلخلكلألرسة،كوأسةمُاكمنكلملقّلبنيكمنكلألرسةكلا بوياكلملحةفظنيكعىلكلارّسّ

كعرّيًةك ةَنكع دُهك ةاواِد؛ك بةملشةورِةكأنَّ قال ابن حجر:ك»ولاعّراكيفكلختصةصكعيّلكوأسةماك
كملْكيفةرقُه،كبلكولزدلَدكلّتصةاهكبتزويِجكفةطشاكفرذاَكك ةَنكخمصوصًةك ألّنُهكرّبةُهكمْنكحةلكصغلهكثمَّ
بةملشةورِةكفيامكيتعّرقكبأهرِهكملزيِدكلّطالعهكعىلكأحولاهكأ ثلكمْنكغريه؛كو ةَنكأهلكمشورتهكفيامكيتعّرقك

بةألموِركلاعةّماكأ ةبلكلاّصحةباك أيبكبكلكوعشل.ك

كيفكطولكلملالزما،كومزيدكلالختصةصكولملحّبا؛كواذاَكك ةنولكيطرقوَنك وأّمةكأسةماكفهَوك عيلٍّ
ك ،كوإْنك ةَنكعيّلكأسنَّ كرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كوخّصُهكدوَنكأبيِهكوأّمه؛كاكونِهك ةَنكمةّبًةك عيلٍّ عريِهكأّنُهكحبُّ
كمْنكصفةءكلاّذهنكمةكايَسكاغريِه،كوألّنُهكأ ثُلكجلأةكعىلكلجلولبكبامكيظهُلك كارّشةبِّ م ُه.كوذاَككأنَّ
كغةابًةكحيسُبكلاعةقبَا،كفلّبامكأخفىكبعضكمةكيظهُلكاُه؛كرعةيًاكارقةئِلكتةرًةك كلملسنَّ ،كألنَّ اُهكمَنكلملسنِّ

ولملسئولكع ُهكأخلى«)1). 

ولختةركمنكلا سةءكلث تني:

األوىل:كمنكدلخلكلألرسةكلا بويا،كوهيكزوجتهكلب ُاكعّشته.

والثانية:كلجلةريُا؛كاكوهنةكقليبًاكم هة،كومّطرعاكعىلكأمورهةكومئوهنة.

كملسو هيلع هللا ىلص،كو املكفط تهكيفكتعةمرهكمعكلاقضةيةك كعىلكحكشِاكلا بيِّ كأنكهذلكلالختيةَركيدلُّ والكمكَّ
كلألعللَض. لاتيكتسُّ

)1(ككفتحكلابةريك]469/8[.
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كلهلةدَئكأمةركإىلكلا تةئِج،كفصعدكعىلكلمل رِب،ك يَّ كملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلاتحقيَقكلارّسّ وبعدكأنكأجلىكلا بيُّ
،كفقةل:ك»يا معرَش املسلمنَي،  كأنكلاذيكيقُفكورلَءكهذِهكلافت ِاكهوكرأُسكلمل ةفقنَيكعبُدكلهللكبُنكأيبٍّ وبنّيَ
مْن يعذرين مْن رجٍل قْد بلَغ أذاُه يف أهِل بيتي، فواهلل ما علمُت عىل أهيل إاليّ خريًا، ولقْد ذكروا 

رجاًل ما علمُت عليِه إاليّ خريًا، وما كاَن يدخُل عىل أهيل إاليّ معي «.

ويفكهذلكدفةعهكعنكزوجتهكأمةَمكلا ةسكعىلكلمل رب:ك»فواهلل ما علمُت عىل أهيل إاليّ خريًا«.

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكبللءِةكعةئشَاكإالكأنهكبقَيكي تظُلكنزوَلكلاوحِي؛كايكونكقللرهكقةطعًة. ومعكتوّصلكلا بيِّ

يعّرُمكلألمَاكمنكخالِلكهذهك أرلدكأنك أمّههةكأنكلهللك بةاغٌاكمنك لاوحِيكحكٌمك نزوِلك تأّخلك ويفك
لحلةدثِاك يَفكيتعةمروَنكمعكمثِلكهذهكلحلولدِثكلحلّسةسِاكحفةظًةكعىلكلألرسِةكلملسرشِاكمنكلاتصّدِع.

 :J 4- ثم بعد ذلك استخدَم طريقَة املواجهِة مع عائشَة

كهلذهكلملشكرِا،ك فصةرحهةكيفكلملوضوعكبكلكمفةفيٍاكووضوٍح؛كمنكأجِلكلاوصوِلكإىلكحلٍّ
وات كشَفكلحلقةئُق،كوتطيَبكلا فوُس.

ُه بلغني عنِك كذا وكذا،  »يا عائشُة، فإنيّ Jكبأسروبكلا ّصِحكولاوعِظ:ك فقةلكاعةئشَاك
ئِك اهللُ، وإْن كنِت أملمِت بذنٍب؛ فاستغفري اهللَ، وتوب إليِه؛ فإنَّ العبَد إذا  فإْن كنِت بريئًة؛ فسيربيّ

اعرتَف بذنبِه، ثمَّ تاَب تاَب اهللُ عليِه«.

5- وبعد ظهور براءهتا احتمَل ما قد يصدر منها عىل سبيل الغضب: 

ي: قومي إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقلُت: ال واهلل ال أقوُم إليِه، وال  وذاككيفكقوهلة:»فقالْت يل أميّ
أمحُد إاليّ اهلل«. 

كلاقلآنكلاعزيز،ك قال النووي:ك»بللءةكعةئشاكريَضكلهللكع هةكمَنكلإلفككهَيكبللءةكقطعّياكب صِّ
فرْوكتشّكَككفيهةكإنسةنك-كولاعيةذكبةهللك-كصةَرك ةفلًلكملتّدًلكبإمجةِع«)1). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]117/17[.
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املطالبة  من  نسائه  من  حصل  ما  النبوة  بيت  هلا  تعّرض  التي  واملشكالت  احلوادث  ومن 

بزيادة النفقة:

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملشكالِتكلالقتصةدّيِاكلاتيكت شأكدلخَلك ك يَفك ةَنكتعةملكلا بيُّ وهذهكلاقصُاكتبنّيُ
لألرسةكبسببكلملطةاباكبزيةدةكلا فقةِت.

لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك يستأذُنكعىلكرسوِلك بكٍلك أبوك فيقوُل:كدخَلك لهللك عبدك بنك لاقصَاكجةبلك يلويكهذهك
فوجَدكلا ّةَسكجروسًةكببةبِهكملْكيؤذْنكألحٍدكم هْم.

كأقبَلكعشُل،كفةستأذَن،كفأذَنكاُه. فأذَنكأليبكبكٍلكفدخَل،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكجةاسًةكحواُهكنسةؤُهكولمجًةكسة تًة. فوجَدكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كميئًةكأضحُككلا ّبيَّ فقةَل:كألقوانَّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كاْوكرأيَتكب َتكخةرجَا،كسأات يكلا ّفقَا،كفقشُتكإايهة،كفوجأُتكع قهة.

فضحَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:ك»هنَّ حويل كام ترى يسألنني النيّفقَة«.

فقةَمكأبوكبكٍلكإىلكعةئشَاكجيُأكع قهة،كوقةَمكعشُلكإىلكحفصَاكجيُأكع قهة،ك المهةكيقوُل:كتسأاَنك
رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةكايَسكع دُه.

ف هةمهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. 

فقرَن:كولهللكالكنسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكميئًةكأبدًلكايَسكع دُه.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ]ھ  لآليُا:ك هذِهك عريِهك نزاْتك ك ثمَّ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى[ك]لألحزلب:29-28[.

فبدَأكبعةئشَاكفقةَل:ك»يا عائشُة إينيّ أريُد أْن أعرَض عليِك أمرًا أحبُّ أْن ال تعجيل فيِه حتيّى 
تستشريي أبويِك«.
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قةاْت:كومةكهَوكيةكرسوَلكلهلل،كفتالكعريهةكلآليَا.

؟!كبلكأختةُركلهللَكورسواُهكولاّدلَركلآلخلة،َكوأسأاَكك قةاْت:كأفيَككيةكرسوَلكلهللكأستشرُيكأبويَّ
أْنكالكخترَبكلملأًةكمْنكنسةئَككبةّاذيكقرُت.

يبعثني معنيّتًا وال متعنيّتًا، ولكْن بعثني  »ال تسألني امرأٌة منهنَّ إاليّ أخربهتا، إنَّ اهللَ ملْ  قةَل:ك
ًا«.  اًم ميرسيّ معليّ

كنسةءُهكفقرَنكمثَلكمةكقةاْتكعةئشُاك)1).  كخرّيَ ثمَّ

يفكهذهكلاقصاكبيةُنك يفيِاكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمطةاباكزوجةتهكبزيةدِةكلا فقِا،كيفكبدليِاكلألمِلك
كملسو هيلع هللا ىلصكجةاسًةكحواُهك لا ّبيَّ قةلكجةبل:ك»فوجَدك كبيشٍء،ك امك بقيكرسوُلكلهللكسة تًةكصةمتًة،كملكجيبهنَّ

نسةؤُهكولمجًةكسة تًة«.

كهذهكلملشكرِا،كوهوكأسروُبكلاتغةيضك كملسو هيلع هللا ىلصكحللِّ هذلكهوكلألسروُبكلألوُلكلاذيكلخّتذهكلا بيُّ
كبأسروِبكلخلصومِا،كوالكي فُعكمعهةك عنكلألمِل؛كوذاككألنك ثريًلكمنكلخلالفةِتكلازوجّيِاكالكحتلُّ

لجلدُل،كبلكقدكيزيدهةكلجلدُلكتعقيدًل.

كنسةءهكبنيكلابقةِءك كملسو هيلع هللا ىلصكحللكهذهكلملشكراكهو:كلاتخيرُي،كفخرّيَ ولألملكلاثةينكلاذيكلختذهكلا بيُّ

خيرّيك أنك لإلسالميُاك لارشيعُاك بهك ممةكجةءْتك وهذلك ،ك مفةرقتهنَّ أوك عريهةك هوك لاتيك لحلةِلك معهكعىلك

لازوُجكزوجتهكبنيكلابقةِءكع ده،كأوكمفةرقتهكإذلكطةابتهكبأموٍركالكيستطيُعكلاوفةَءكهبة.

هوكصورٌةك لملةدّيِاك لملشكرِاك ترَكك معةجلِاك يفك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيُّ لستعشرهك لاذيك لاتخيرِيك أسروَبك إنك

مرشقٌاكمنكصوِركمبدأكلاشورىكيفكلحليةِةكلازوجّيِا.

وأمَر رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص أزواجه بالرتّوي، وعدم االستعجاِل باخّتاِذ القراِر:

»إينيّ ذاكٌر لِك أمرًا فال عليِك أْن ال تستعجيل«.

)1(ككرولهكمسرمك]1478[.
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فع َدكحدوِثك بةستشللٍر،ك بةاطالِقك لاتهديِدك منك لألزولِجك منك عريهك ثرٌيك مةك بخالِفك وهذلك

كخطأكمنكلازوجِاكيقوُل:كسأطّرقِك،كسأطّرقِك،كإذلكقرّصْتكمعهكيفكيشٍءكقةل:كسأطّرقِك،كإذلك أيِّ

خلجِتكمنكلابيِتكفأنِتكطةاٌق،كإذلكرفعِتكلاسامعَاكفأنِتكطةاٌق،كإذلك ّرشِتكفالناكفأنِتكطةاٌق.

كملسو هيلع هللا ىلصكملكيرجأكإىلكرضِبكزوجةتهكأوكإهةنتهّن،كوإنامكلخّتَذك وممةكيؤخُذكمنكهذهكلاقّصِاكأنكلا بيَّ

كأسروبًةك لياًم. معهنَّ

كدلئاًمك ومّلةكقةَمكأبوكبكلكوعشُل؛كايرضبةكعةئشَاكوحفصَاكهنةمهةكعنكذاك؛كألنكلملشة َلكالكحتلُّ

بةارضِب،كبلكبةحلولِركولإلق ةِعكيفكلاغةاب.

ومن األمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجُة:

كأهنةكت تقلكأحيةنًةكمنكبيتكغ ًى،كوتدايٍل،كوتلفيٍهكإىلكبيِتكزوجهةكلاذيكقدكيكوُنكقريَلكذلِتك

لايِد،كقدكيكوُنكطةابًة،كأوكموّظفًةكمستورًل،كفيجُبكعىلكلازوجِاكأنكتللعَيكلافةرَق،كوهذلكقدُركلهلل:ك

]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئوئ[ك]لازخلف:32[.

كيوٍم،كوأّنُهكوأّنُه،كالكيع يك فكوُنكلاب ِتك ةنَتكع َدكأهرهةكمدّارًا،كوأنكأبةهةك ةنكيشرتيكهلةك لَّ
أهنةكلآلَنكإذلكلنتقرْتكإىلكبيِتكزوجهةكتلهقُهكمططًة.

إذلك ةَنك السيامك ارزوجك جّدًلك حملٌجك أمٌلك لاطربةِتك منك ولإل ثةُرك لا فقةِت،ك بزيةدِةك ولملطةابُاك
ك فيرضُّ لاكسِب؛ك لملحّلمِاكيفك لاّطلِقك إىلك لإليامِنك لاذيكع دهكضعٌفكيفك لازوَجك تدفُعك فقريًل،كوقدك
ب فسهكوأرستهكعنكطليِقكلاسعِيكورلَءكلاكسِبكلملحّلِمك ةاّلموِة،كولارسقِا،كوغريكذاك،كفيعّلُضك

نفسُهكارفصِلكمنكلاعشِل،كأوكلاّسجِن،كفيخرُسكدي ُهكودنيةُه.

ويفكلملقةبِلكي بغيكعىلكلازوِجكأنكيقّدَركأنكلمللأَةك ةنْتكيفكبيِتكنعشٍا،كفكلكمةكيستطيعكأنكيأيتك
بهكإايهةكمنكلألميةِءكلملبةحِاكرشعًة؛كفريوّفلُهكهلة.
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زوجاته؛  بعض  بني  االتفاق  من  حصل  ما  النبّوِة  بيت  يف  حصلْت  التي  املشاكِل  ومن 

لالحتيال عليه:

صىّلك إذلك فكةَنك ولاعسَل،ك لحلرولَءك ك حيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك قةاْت:ك ةَنك Jك عةئشَاك عْنك
. لاعرَص؛كدلَركعىلكنسةئِهكفيدنوكم هنَّ

و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيرشُبكعساًلكع َدكزي َبكب ِتكجحٍش،كويشكُثكع دهة.

كاُه. فقرُت:كأمةكولهللكا حتةانَّ

)1)،كإيّنكأجُدكم َكك اُه:كأ رَتكمغةفرَيك أّيت ةكدخَلكعريهة؛كفرتقلك أنةكوحفصُاكعىلك فتولصيُتك
ريَحكمغةفرَي.ك

كعريِهكأْنكيوجَدكم ُهكلاّليُح. و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيشتدُّ

فدخَلكعىلكإحدلمهة،كفقةاْتكاُهكذاَك،كقةَل:ك»ال، ولكنيّي كنُت أرشُب عساًل عنَد زينَب بنِت 
جحش، فلْن أعوَد لُه، وقْد حلفُت، ال ختربي بذلَك أحدًا«.

ف زاْت:ك]ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ  ک ک ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]لاتحليم:5-1[)2). 
]ڳ ڳ ڱ[كأي:كأهّنامكتعةونتةكحّتىكحّلَمكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكنفسهكمةكحّلَم.

)1(ككوهَوكصشغكحروكاُهكرلئحاك لهياكي ضحُهكمجلكيقةلكاُه:كلاعلفطك
)2(ككرولهكلابخةريك]6972[،كومسرمك]1474[. 
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وقد اختذ النبي مع نسائه أسلوَب اهلجِر، فبعَد حادثِة املطالبة بالنفقة وقصِة العسل، اعتزل 

النبي نساءه شهراً.

.كوهذلكهَوكلااّلئقك قال ابُن حجٍر:ك»حيتشلكأْنكيكونكجمشوعكهذِهكلألميةِءك ةَنكسببًةكالعتزلهلنَّ

،ك كذاَككملْكيقعكم ُهكحّتىكتكّلَركموجبهكم هنَّ بشكةرِمكأخالقهكملسو هيلع هللا ىلص،كوسعاكصدرهكو ثلةكصفحه،كوأنَّ

.» صىلكلهللكعريهكوسرمكوريَضكع هنَّ

فعْنكعبِدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنهكسألكعشلكبنكلخلطةبكفقةَل:كيةكأمرَيكلملؤم نَيكمِنكلمللأتةِنك

كملسو هيلع هللا ىلصكلاّرتةِنكقةَلكلهللُكDكهلام:ك]ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ[ ]لاتحليم:4[. مْنكأزولِجكلا ّبيِّ

فقةَل:كولكعجبيكاَككيةكلبَنكعّبةٍس،كعةئشُاكوحفصُا.

كلستقبَلكعشُلكلحلديَثكيسوقُه.ك ثمَّ

فقةل:ك  ّةكمعرَشكقليٍشكقومًةكنغرُبكلا ّسةَء،كفراّمكقدم ةكلملدي َاكوجدنةكقومًةكتغربهْمكنسةؤهْم،ك

فطفَقكنسةؤنةكيتعّرشَنكمْنكنسةئهْم.

قةَل:كو ةَنكم زيلكيفكب يكأمّيَاكبِنكزيٍدكبةاعوليل،كفتغّضبُتكيومًةكعىلكلملأيت،كفإذلكهَيكتللجع ي،ك

فأنكلُتكأْنكتللجع ي.ك]أْي:كتللددينكيفكلاقولكوت ةظلينكفيِه[.

كلايوَمك كملسو هيلع هللا ىلصكاريلجع ُه،كوهتجلُهكإحدلهنَّ كأزولَجكلا ّبيِّ فقةاْت:كمةكت كُلكأْنكأرلجعَك،كفولهللكإنَّ

كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكبسريِةكلألنصةركيفكنسةئهْمكوتلككسريةكقومه[. إىلكلاّريِل.ك]فيِه:كأنَّ

فةنطرقُت،كفدخرُتكعىلكحفصَا،كفقرُت:كأتللجعنَيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةاْت:كنعْم.

كلايوَمكإىلكلاّريِل. فقرُت:كأهتجلُهكإحدل نَّ

قةاْت:كنعْم.ك
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كأْنكيغضَبكلهللُكعريهةكاغضِبك كوخرَس،كأفتأمُنكإحدل نَّ قرُت:كقْدكخةَبكمْنكفعَلكذاَككم كنَّ

رسواِهكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكهَيكقْدكهركْت؟

أْنك ةنْتك الكتللجعيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكتسأايِهكميئًة،كوسري يكمةكبدلكاِك،كوالكيغّلّنِكك

كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم ِك،كيليُدكعةئشَا. جةرتِككهَيكأوسَم،كوأحبَّ

قةَل:كو ةَنكيلكجةٌركمَنكلألنصةِركفك ّةكنت ةوُبكلا ّزوَلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفي زُلكيومًة،كوأنزُلك

كغّسةَنكت عُلكلخليَلكاتغزونة. يومًة،كفيأتي يكبخرِبكلاوحِيكوغريِه،كوآتيِهكبشثِلكذاَك،كو  ّةكنتحّدُثكأنَّ

أمٌلك فقةَل:كحدَثك إايِهك فخلجُتك نةدلين،ك ك ثمَّ بةيبك عشةًء،كفرضَبك أتةينك ك ثمَّ ف زَلكصةحبي،ك

عظيٌم.

قرُت:كمةذلكأجةءْتكغّسةُن.

كملسو هيلع هللا ىلصكنسةءُه. قةَل:كال،كبلكأعظُمكمْنكذاَككوأطوُل،كطّرَقكلا ّبيُّ

كهذلك ةئ ًة. فقرُت:كقْدكخةبْتكحفصُاكوخرسْت،كقْدك  ُتكأظنُّ

كنزاُت،كفدخرُتكعىلكحفصَاكوهَيكتبكي. كثيةيب،كثمَّ حّتىكإذلكصّريُتكلاّصبَحكمددُتكعيلَّ

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. فقرُت:كأطّرقكنَّ

فقةاْت:كالكأدريكهةكهَوكذلكمعتزٌلكيفكهذِهكلملرشبِا.

فأتيُتكغالمًةكاُهكأسوَدكفقرُت:كلستأذْنكاعشَل.

كفقةَل:كقْدكذ لتَككاُهكفصشَت. كخلَجكإيلَّ فدخَلكثمَّ

بعضهْم،ك يبكيك جروٌسك رهٌطك ع دُهك فإذلك فجرسُت،ك لمل رِب،ك إىلك لنتهيُتك حّتىك فةنطرقُتك

كغرب يكمةكأجُد. فجرسُتكقرياًلكثمَّ

كأتيُتكلاغالَمكفقرُت:كلستأذْنكاعشَل. ثمَّ
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،كفقةَل:كقْدكذ لتَككاُه،كفصشَت. كخلَجكإيلَّ فدخَل،كثمَّ

فوّايُتكمدبلًل،كفإذلكلاغالُمكيدعوين،كفقةَل:كلدخل؛كفقْدكأذَنكاَك.

فدخرُت،كفسّرشُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكهَوكمّتكٌئكعىلكرمِلكحصرٍيك)1)،كقْدكأّثَلكيفكج بِه،ك
مّتكٌئكعىلكوسةدٍةكمْنكأدٍمكحشوهةكايٌف.

كقرُتكوأنةكقةئٌم:كطّرقَتكنسةءَك؟ فسّرشُتكعريِه،كثمَّ

كوقةَل:ك)ال(. فلفَعكرأسُهكإيلَّ

فقرُت:كلهللُكأ رُب.

كقرُتكوأنةكقةئٌمكأستأنُسك)2):كاْوكرأيت ةكيةكرسوَلكلهللكو  ّةكمعرَشكقليٍشكقومًةكنغرُبكلا ّسةَء،ك ثمَّ
فراّمكقدم ةكلملدي َا؛كوجدنةكقومًةكتغربهْمكنسةؤهْم،كفطفَقكنسةؤنةكيتعّرشَنكمْنكنسةئهْم،كفتغّضبُتك

عىلكلملأيتكيومًة،كفإذلكهَيكتللجع ي،كفأنكلُتكأْنكتللجع ي.

كلايوَمك كملسو هيلع هللا ىلصكاريلجع ُه،كوهتجلُهكإحدلهنَّ كأزولَجكلا ّبيِّ فقةاْت:كمةكت كُلكأْنكأرلجعَككفولهللكإنَّ
إىلكلاّريِل.

كأْنكيغضَبكلهللُكعريهةكاغضِبك كوخرَس،كأفتأمُنكإحدلهنَّ فقرُت:كقْدكخةَبكمْنكفعَلكذاِككم هنَّ
رسواِهكملسو هيلع هللا ىلص؛كفإذلكهَيكقْدكهركْت؟

فتبّسَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كقرُت:كاْوكرأيت ي،كودخرُتكعىلكحفصَا،كفقرُت:كالكيغّلّنِككأْنك ةنْتكجةرتِككهَيكأوضَأك ثمَّ
كملسو هيلع هللا ىلصكم ِك. كإىلكلا ّبيِّ م ِك،كوأحبَّ

فتبّسَمكأخلى.

)1(ككأي:كحصريكم سوجكبةاّسعف.
)2(ككأي:كأقولكقوالكأستكشفكبه:كهلكي بسطكيلكأمكال؟ك
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فجرسُتكحنَيكرأيتُهكتبّسَم.

فقرُت:كأستأنُسكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل: )نعْم(.

كفضحَك،كو ةَنكمْنكأحسنك كلاغضُبكعْنكوجهه،كوحّتىك رّشَ فرْمكأزلكأحّدثُهكحّتىكحترّسَ

لا ّةسكثغلًلكملسو هيلع هللا ىلص.

كلابرَصكإاّلكأهبًةك)1)كثالثًا. فجرسُت،كفلفعُتكرأسكيفكلابيِت،كفولهللكمةكرأيُتكفيِهكميئًةكيلدُّ

فقرُت:كلدُعكلهللَكيةكرسوَلكلهللكأْنكيوّسَعكعىلكأّمتَككفقْدكوّسَعكعىلكفةرَسكولاّلوِم،كوهْمكالك

يعبدوَنكلهللَ.

لْت هلْم طييّباهتْم  كقةَل:ك)أيف شكٍّ أنَت يا ابَن اخلطيّاِب؟ أولئَك قوٌم عجيّ فةستوىكجةاسًةكثمَّ

نيا(. يف احلياِة الديّ

فقرُت:كلستغفْلكيلكيةكرسوَلكلهلل.

 .(2( Dكحّتىكعةتبُهكلهللُك كمهلًلكمْنكمّدِةكموجدتِهكعريهنَّ و ةَنكأقسَمكأْنكالكيدخَلكعريهنَّ

تسعًةك مرشبٍاك يفك فأقةَمك نسةئِه،ك مْنك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك آىلك قةَل:ك Iك مةاٍكك بنك أنِسك وعنك

كنزَل. وعرشيَنكايرًا،كثمَّ

فقةاول:كيةكرسوَلكلهللكآايَتكمهلًل.

هَر يكوُن تسعًا وعرشيَن«)3).  فقةَل:ك»إنَّ الشيّ

)1(ككمجعكإهةب،كوهَوكلجلردكقبلكلاّدبةغ
)2(ككرولهكلابخةريك]2468[،كومسرمك]1479[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1911[.
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كمهلًل،كوايَسكهَوكمَنكلإليالءكلملعلوفك »آىل« قال النووي:ك»ومع ةُه:كحرَفكالكيدخلكعريهنَّ

يفكلصطالحكلافقهةء،كوالكاُهكحكشه.

وأصلكلإليالءكيفكلاّرغا:كلحلرفكعىلكلايّشء،كوصةَركيفكعلفكلافقهةءكخمتّصًةكبةحلرِفكعىلك

لالمت ةعكمْنكوطءكلاّزوجا«)1). 

ومن الدروِس املستفادِة من قصِة اعتزاِل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نساءُه:

أن أسلوَب اهلجِر من أساليِب معاجلِة املشكالِت الزوجييّة.

كمهلًلكمْنكمّدِةك فقدكلستعشَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلألسروَبكحيُثكأقسَمكأْنكالكيدخَلكعريهنَّ
. موجدتِهكعريهنَّ

يفك يكوَنك أنك إمةك ولهلجُلك ارزوجِا،ك لاعقوبةِتك أبرِغك مْنك وهوك بةاغٌا،ك نفسّيٌاك عقوبٌاك ولهلجُلك
ك أنهكهجلهنَّ بأزولجهك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيِّ لابيِت،كومنكرمحِاك يكوَنكخةرَجك أنك وإمةك ،ك أمدُّ لملضجِعكوهوك

خةرَجكلابيِت.

من فوائد احلديث: 

كالكسّيامكمةك فيه:كدخوُلكلآلبةِءكعىلكلاب ةِتكواْوك ةَنكبغرِيكإذنكلاّزوِج،كولاّت قيُبكعْنكأحولهلنَّ
يتعّرُقكبةملتزّوجةِت.

وفيِه:كتأديُبكلاّلجِلكلب تُهكوقللبتُهكبةاقوِل؛كألجِلكإصالحهةكازوجهة.

كمْنكزالكيفك ،كولاّصفُحكعاّمكيقعكم هنَّ وفيِه: لاّصرُبكعىلكلاّزوجةِت،كولإلغضةُءكعْنكخطةهبنَّ
كلمللءكدونكمةكيكونكمْنكحّقكلهللكتعةىل. حقِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكبسريِةكلألنصةركيفكنسةئهْم،ك كلا ّبيَّ كمّدَةكلاوطأةكعىلكلا ّسةءكمذموٌم؛كألنَّ وفيِه:كأنَّ
وتلككسريةكقومه.ك

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]88/10[.
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وفيِه:كمرشوعّياكلالستئذلنكعىلكلإلنسةنكوإْنك ةَنكوحده؛كالحتامِلكأْنكيكونكعىلكحةااكيكلهك
لالّطالعكعريهة.

كاُهكأْنكحيّدثُهكبامكيزيُلكمّهُه،كويطّيُبكنفسُه،ك كلمللَءكإذلكرأىكصةحبهكمهشومًةكلستحبَّ وفيِه:كأنَّ
اقوِلكعشل:ك»ألقواّنكميئًةكيضحُككلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص«)1).

( 0 )

)1(ككفتحكلابةريك]291/9[.
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أبنائه وبناته

معك تعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصك يفك ذاكك ويتجىّلك بذويه،ك وأمّدهمكصرًاك بأهره،ك لا ةسك ك أبلَّ لا بّيكملسو هيلع هللا ىلصك  ةنك

أوالده؛كومةكيبذاهكهلمكمنكلالعةيِا،كوحسنكلإلعةاِا.ك

وقد رزَق ملسو هيلع هللا ىلص عدداً من البنني والبنات: 

فمن البنني ثالثة؛ وهم:كلاقةسُم،كوعبُدكلهلل،كوإبللهيُم.ك

وأمةكلاطيب،كولاطةهل؛كفةاصحيحكأهنامكاقبةنكاعبدكلهلل.

كلاطفواِا. وهؤالءكلاب وَنكولفتهُمكلمل ّيُاكوهمكيفكسنِّ

فالقاسُم:كمةَتكبشكَا؛كوهوكلبُنكس تنِيكوأمهٍل،كوبهك ةنكيك ى،كوأّمهكخدجيُاكب ُتكخويرٍد.

وعبُد اهلل:كواَدكبعدكلا بّوِة،كومةَتكبشكَا،كوهوكمنكخدجيَا.

ومةَتكهبةكس َاك ثامٍن،ك لحلّجِا،كس َاك بةملدي ِاكيفكذيك واَدك لاقبطيُا،ك مةريُاك فأّمُهك إبراهيُم:ك ا  وأميّ

عرٍش،كوهوكلبُنكسبعَاكعرَشكمهلًل؛كأوكثامنيَاكعرَشكمهلًل.

K،ك وفةطشُاك ك رثوٍم،ك وأمُّ ورقّيُا،ك زي ُب،ك هن:ك ب ةٍت؛ك أربَعك لهللك فلزقُهك البناُت؛ك وأما 

.Jكولحدٍة،كوهيكخدجيُاك وهؤالِءكلاب ةُتكمنكأمٍّ

أما زينُب: فهيكأّوُلكمنكوادكمنكلاب ةِت،كتزّوجهةكأبوكلاعةِصكبُنكلاّلبيع.
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كملسو هيلع هللا ىلص،كوقدك ةَنكتّزوَجكهبةكقبَلكلإلسالِمكعتبُاكبُنك وأما رقية: فهيكلاب ُتكلاثةنيُاكمنكب ةِتكلا بيِّ
Iك،كوهةجلْتكمعهكإىلك أيبكهلٍب،كوطّرقهةكوملكيكْنكدخَلكهبة،كثمكتزّوجهةكعثامُنكبُنكعفةَنك

أرِضكلحلبشِا،كلهلجلتنيكمجيعًة.ك

فتوّفيْتك بنكعفةن،ك بدٍر،كفخّرَفكعريهةكرسوُلكلهللكعثامَنك إىلك يتجّهُزك لهللك ملضْتكورسوُلك
ورسوُلكلهللكببدٍركيفكمهِلكرمضةَن.ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كتزّوجهةكعثامُنكبُنكعّفةَنكبعدكأختهةك ا أمُّ كلثوٍم: فهيكلاب ُتكلاثةاثُاكمنكب ةِتكلا بيِّ وأميّ
رقيَا،كومةتْتكع دُه.

منك وأربعنَيك إحدىك س َاك وادْتك إايِه،ك ك وأحّبهنَّ لا بيكملسو هيلع هللا ىلص،ك ب ةِتك آخُلك فهيك فاطمُة:  ا  وأميّ
.Iكبُنكأيبكطةاٍبك مواده،كومةتْتكبعدهكبستِاكأمهٍل،كوقدكتزّوجهةكعيلُّ

فهؤالءكأوالدكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص.

كان ملسو هيلع هللا ىلص خيتار هلم األسامء احلسنة:

ك لا ةظلكيفكأسامءكأوالدكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص؛كجيدهةك رهةكأسامءكحس ًاكمجيرا،كوقدك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكحيثُّ
كلألسامءكلاقبيحا. عىلكلألسامءكلحلس ا،كويغرّيُ

قةلكسفيةنكلاثوريكV:ك» ةنكيقةلكحقكلاوادكعىلكولادهكأنكحيسنكلسشهكوأنكيزوجهكإذلك
برغكوأنكحيججهكوأنكحيسنكأدبه«)1). 

وسّمى ابنه إبراهيم يوم والدته:

يتُه باسِم أب  يلَة غالٌم، فسميّ عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ولَد يل الليّ
إبراهيِم..«)2). 

)1(ككرولهكلبنكأيبكلادنيةكيفك تةبكلاعيةلك]171[.
)2(ككرولهكمسرمك]ك2315 [.
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هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف التعامل مع أبنائه، وبناته:

كملسو هيلع هللا ىلصكبأربِعكب ةٍت؛كوهنكلااليتكعشَنكمنكبنيكأوالده،كأّمةكلاذ وُركفقدكتوّفولك اقدكرزَقكلا بيُّ

وهمكصغةٌر.

وإنك ثَلك لاب ةِتك رزَقك ملنك درٌسك هذلك ويفك ،ك هبنَّ وحيتفيك ،ك ويكلمهنَّ ،ك حيّبهنَّ ملسو هيلع هللا ىلصك و ةنك

،كعريهكأنكيظهَلكلافلَح،كولارسوَر،كويشكَلكلهللكسبحةنهكوتعةىلكعىلكمةكوهبهكمنكلاّذّريا،ك عددهنَّ

،كوتأديبهن. وأنكيعزمكعىلكحسِنكتلبيتهنَّ

؛ كنَّ لُه سرتًا مَن النيّاِر«)1).  وقدكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»مِن ابتيَل مَن البناِت بيشٍء، فأحسَن إليهنَّ

لاب ةِت؛كاي ظَلكمةكيفعُل،كأحيسُنك ومع ىكلالبتالءكه ة:كلالختبةر؛كأي:كمنكلخترَبكبيشٍءكمنك

إايهن،كأوكييسُء؟كفشنكأحسَنكإايهن؛ك نكاهكسرتًلكمنكلا ةِركيوَمكلاقيةما،كيع يكأنكلهللكحيجبهكعنك

لا ةركبإحسةنهكإىلكلاب ةِت؛كألنكلاب َتكضعيفٌا،كحتتةُجكإىلكمزيدكرعةيٍاكوع ةيٍا.

ومنكولجِبكلألِبكأنكيزّوَجكلب تهكلاكفءكمنكلالجةل؛كصةحَبكلاديِنكولخلرق.

وقد زّوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص مجيع بناته من خريِة الرجال.

كI،كوهوكلبُنكخةاتهةكهةاَاكب ِتك فزّوجكزي َبكJكمنكأيبكلاعةِصكبنكلالبيِعكلاقليشِّ

خويرٍد؛كوأبوكلاعةِصك ةَنكمنكرجةِلكمكَاكلملعدودين؛كمةالً،كوأمةنًا،كوجتةرًة.

و ةنكقدكفّلَقكلإلسالُمكبنَيكزي َبكب ِتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوبنَيكأيبكلاعةِصكبِنكلالبيع؛كإالكأنك

بي هام،كفأقةمْتكمعهكعىلكإسالمهة،كوهوكعىلكرش ه،ك لاتفليِقك رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكالكيقدِركعىلك

أنك بشكَا،كالكيستطيعكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك لملدي ِا،كوهيكمقيشٌاكمعهك إىلك حتىكهةجَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك

يست قذهة.

.J1(ككرولهكلابخةريك]5995[،كومسرمك]ك2629[كعنكعةئشاك(
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فرامكسةرْتكقليٌشكإىلكبدٍركسةَركمعهمكأبوكلاعةصكبُنكلالبيِع،كفأصيَبكيفكلألسةرى.

عْنكعةئشَاكقةاْت:كمّلةكبعَثكأهُلكمّكَاكيفكفدلِءكأرسلهْم؛كبعثْتكزي ُبكيفكفدلِءكأيبكلاعةِصبامٍل،ك
وبعثْتكفيِهكبقالدٍةكهلةك ةنْتكع َدكخدجيَا،كأدخرتهةكهبةكعىلكأيبكلاعةِص.

كهلةكرّقًاكمديدًة. فراّمكرآهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كرقَّ

وا عليها اليّذي هلا«. وقةَل:ك»إْن رأيتْم أْن تطلقوا هلا أسريها، وترديّ

فقةاول:كنعْم.

إايِه،كوبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكزيَدكبَنك كسبيَلكزي َبك و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكعريِهكأْنكخييّلَ
»كونا ببطِن يأجَج حتيّى مترَّ بكام زينُب، فتصحباها حتيّى  حةرثَا،كورجاًلكمْنكلألنصةِر،كفقةل:ك

تأتيا هبا«)1). 

ثني فصدقني؛  وقدكأث ىكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأيبكلاعةصكبِنكلالبيِعكيفكمصةهلتهكخريًل،كوقةل:ك»حديّ
ووعدين فوىف يل«)2).

كملسو هيلع هللا ىلصكأنكيلجَعكإىلكمكَاكبعدكوقعِاكبدٍر،كفيبعَثكإايهكبزي َبكلب ته،كفوىفك و ةنكقدكوعَدكلا بيَّ
بوعده،كوفةرقهةكمعكمدِةكحّبهكهلة.

كملسو هيلع هللا ىلصكرقّيَاكمنكعثامَنكبنكعفةَنكIكلخلريفاكلاللمَد،كو ةنكمنكأبلِزكأخالقهك وزّوجكلا بيُّ
كملسو هيلع هللا ىلصكحيبهك ثريًل،كويوّقله،ك وأمّدهةكتّك ًةكمنكنفسهكخرُقكلحليةِء،كلاذيكتأّصَلكيفك يةنه،كو ةَنكلا بيُّ

وقدكبرّشهكبةجل ِا.ك

ك رثوم،كوتوّفيتكع ده. كملسو هيلع هللا ىلصكبأختهةكأمِّ فرامكتوّفيْتكرقيُاكJ؛كزّوجُهكلا بيُّ

آمنك منك أوَلك و ةنك عشه،ك لبِنك Iك طةاٍبك أيبك بِنك ك عيلِّ منك Jك فةطشَاك وزّوجك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2692[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2692[. 
.I2(ككرولهكلابخةريك]3110[،كومسرمك]2449[كعنكلملسوركبنكخملماك(
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مَعك ك عيلٌّ يزْلك وملك لإلسالِم،ك قبَلك حجلهكملسو هيلع هللا ىلصك يفك تلّبىك قدك و ةنك لاصبيةِن،ك منك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك بلسولك

كملسو هيلع هللا ىلصكحيّبه،كويقّلبه،كوقدكبرّشهكبةجل ا.ك رسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحتىكبعثهكلهللكنبّيًة،كو ةنكلا بيُّ

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشاور بناته يف زواجهن:

كفةطشَاكJ،كأتةهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك فعنكعطةءكبنكأيبكربةح،كقةل:كمّلةكخطَبكعيلٌّ

»إنَّ علييًّا قْد ذكرِك«.كفسكتْت،كفخلَجكفزّوجهة)1). 

ويفكهذلكأنهكملسو هيلع هللا ىلصكلعتربكسكوهتةكرضًةكبةازوِج؛كوقدكقةلكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تنكُح البكُر حتيّى تستأذَن«.

قةاول:كيةكرسوَلكلهلل،كو يَفكإذهنة؟ك

قةَل:ك»أْن تسكَت«)2). 

كاواّيهةكأنكيعقَدكهلةكعىلكرجٍلكالكتليده.ك فةاب ُتكأمةنٌاكيفكبيِتكولادهة،كوالكحيلُّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يغايل يف مهور بناته: 

وقدكزّوجكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكب ةتهكعىلكلايسرِيكمنكلاصدلِق.

.Jكعرّيًةكقةل:كتزّوجُتكفةطشَاك فعِنكلبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكلبِنكيب.

قةَل:ك»أعطها شيئًا«.

قرُت:كمةكع ديكمْنكيشٍء.

قةَل:ك»فأيَن درعَك احلطمييُّة؟«.

)1(ككأخلجهكلبنكسعدكيفكلاطبقةتك]20/8[،كوهوكملسلكصحيحكلإلس ةد.
.I2(ككرولهكلابخةريك]5136[كومسرمك]1419[كعنكأيبكهليلةك(
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قرُت:كهَيكع دي.

اُه«)1).  قةَل:ك»فأعطها إييّ

فهذلكهوكصدلُقكب ِتكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأصغِلكب ةته،كسيدةكنسةءكأهلكلجل ا:كدرٌعكحطشّيا.

)لحلطشّيا(كنسباكإىلكبطنكمنكعبدكلاقيسكيقةلكهلمكحطشاكبنكحمةربك ةنولكيعشرونكلادروع،ك

وقيل:كهَيكلّاتيكحتّطمكلاّسيوفكأْيكتكرّسهةك)2). 

ومةكيفعرهكبعُضكلا ةِسكيفكزمةن ةكمنكلاتغةيلكيفكلملهوِر،كايسكمنكهديكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفروك

 ةنِتكلملغةالُةكبشهوِركلا سةِءكمكلمًا؛كاسبقكإايهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. 

جهازه البنته:

مّلةكزّوجُهكفةطشَا؛كبعَثكمعهةكبخشيرٍا،ك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك Iكأنَّ وعنكعيلكبنكأيبكطةابك

ووسةدٍةكمْنكأدٍم)3)كحشوهةكايٌف،كورحينِي،كوسقةٍء،كوجّلتنِي)4). 

لخلشيرا:كلاقطيفا،كوهيك لكثوبكاهكمخلكمنكأّيكيشءك ةنك)5). 

من فوائد احلديث: 

أوك لازوُجك يتكّرُفك فالك لالستطةعِا؛ك قدَرك يكوَنك وأنك لازولج؛ك أموِرك يفك لاتيسريك لستحبةُبك

لازوجُاكفوقكطةقتهةكيفكجتهيِزكبيِتكلازوجّيِا.

بيِتكأمكلملؤم نيكعةئشَاكمنكجهاكلاشاملكمقةبلك وخّصَصكهلامكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصكحجلًةكخرَفك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2125[،كولا سةئيك]3375[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1849[.
)2(ككلا هةياك]994/1[.

)3(ككأي:كجرد.
)4(ككرولهكأمحدك]821[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبك]3301[.

)5(ككلا هةياك]153/2[.
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كم هةكعريهام. كعريهكلاصالةكلاسالمكيطلُّ بةِبكجربيَل،كو ةنكفيهكخوخٌاكعىلكبيِتكلا بيِّ

وفيهكأيضًة:كأنهكي بغيكاولادكلاعلوسكأنكيسةهمكيفكتكةايفكلازولج،كوالكيقول:ك لكيشءك

بسيط،ك ورلتبهك لاتوّظف،ك أوكحديثك لاتخّلج،ك غةابًةكمةبكحديثك لايوَمك ولازوجك لازوج،ك عىلك

فيحتةجكإىلكلملسةعدة،كولألبكغةابًةكمةكيكونكأقدمكيفكلاوظيفاكأوكيكونكتةجلًلكميسورًل،كونحوك

ذاك،كفي بغيكأنكيسةعدكزوجكلب ته،كواوكيفكلألثةثكوأدولتكلملطبخك امكيفكهذلكلحلديث.ك

وكذلك وليمُة زواج ابنته ملسو هيلع هللا ىلص كانت يسرية:

ُه ال بدَّ  كفةطشَاكريَضكلهللكتعةىلكع هام،كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّ عْنكبليدَةكقةَل:كمّلةكخطَبكعيلٌّ

للعرِس مْن وليمٍة«.

ك ذلكو ذلكمْنكذرٍةك)1).  ك بٌش،كوقةَلكفالٌن:كعيلَّ فقةَلكسعٌد:كعيلَّ

لازوجنيك ألنك لجلشُع؛ك وهوك لاومل،ك منك مشتّقٌاك ارعلِس،ك لملّتخُذك لاطعةُمك هيك ولاوايشُاك

جيتشعةن)2). وهيكمستحّبٌاكع دكمجهوِركلاعرامِء.

قبَلك فعرهةك منك بةا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكحلَجك لقتدلًءك لادخوِلك بعدك لا كةِحك وايشِاك فعُلك ولألفضُلك

لادخوِل،كأوكع دكلاعقِد،كأوكبعده.

ولألملكيفكهذلكولسٌع،كومللعةةكلإلنسةِنكمةكجلىكعريهكعشُلكأهِلكبردهكأوىل؛كاعدِمكوجودك

كعىلكإجيةِبكأوكلستحبةِبكفعرهةكيفكوقتكحمّدٍد. كيدلُّ كرشعيٍّ نصٍّ

دعاؤه لفاطمة وعيل عند الزواج:

فرامك ةنتكايرُاكلاب ةِء،كقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكاعيل:ك»ال حتدْث شيئًا حتيّى تلقاين«.

كرولهكأمحدك]22526[،كوقةلكلبنكحجلكيفكلافتح:ك»وس دهكالكبأسكبِه«،كوحس هكلألابةينكيفكآدلبكلازفةفك]73/1[. )1(ك
)2(ككي ظل:كاسةنكلاعلبك]643/12[.
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؛كفقةل:ك»الليّهمَّ بارْك فيهام، وبارْك  فدعةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبامٍءكفتوضَأكفيِه،كثمكأفلغُهكعىلكعيلٍّ

هلام يف بنائهام«)1). 

بنك لالمحنك اعبدك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيُّ دعةك وقدك ارزوجني،ك بةارب اك لادعةِءك لستحبةُبك لحلديث:ك ويفك

عوف؛كفقةل:ك»بارَك اهلل لَك«)2). 

رعاية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبناته بعد الزواج:

؛كبلكلستشّلتكحتىكبعدكلازولج،كفرمكيكنك كملسو هيلع هللا ىلصكاب ةتهكع دكزولجهنَّ وملكتتوّقْفكرعةيُاكلا بيِّ

Kكمةغٌل؛كبلك ةنكيفّكُلكبحةهلّنكوهوكيفكأصعِبكلاظلوِف،كفع دمةك يشغرهكملسو هيلع هللا ىلصكعنكب ةتهك

كملسو هيلع هللا ىلصكلخللوَجكابدٍر؛كملالقةِةكقليش،كوص ةديدهة؛ك ةنتكرقيُاكJكمليضًا. أرلدكلا بيُّ

فأملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكزوجهةكعثامَنكبنكعفةَنكIكأنكيتخّرَفكعنكغزوِةكبدٍر،كويبقىكيفكلملدي ا؛ك

ايشّلضهة،كورضَبكاهكبسهشهكيفكمغةنمكبدٍر،كوأجلهكع دكلهللكيوَمكلاقيةما.

عِنكلبنكعشلكIكأنهكقةلكملنكغشَزكيفكعثامَن؛كاتغّيبهكعنكغزوةكبدر:كأّمةكتغّيبُهكعْنكبدٍر؛ك

كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ لَك أجَر رجٍل مميّْن  فإّنُهك ةَنكحتتُهكب ُتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةنْتكمليضًا،كفقةَلكاُهكلا ّبيُّ

شهَد بدرًا، وسهمُه«)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يتدّخل يف اخلالفات اليسرية التي قد حتدث بينهن وبني أزواجهن:

عْنكسهِلكبِنكسعٍدكقةَل:كجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبيَتكفةطشَا؛كفرْمكجيْدكعرّيًةكيفكلابيِت.

ِك؟«. فقةَل:ك»أيَن ابُن عميّ

)1(ككرولهكلاطربلينكيفكلاكبريك]1153[كوحس هكلألابةينكيفكآدلبكلازفةفك]101/1[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]5155[،كومسرمك]1427[كعنكأنسكبنكمةاكك(

)3(ككرولهكلابخةريك]3130[



123 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

قةاْت:ك ةَنكبي يكوبي ُهكيشٌء؛كفغةضب ي،كفخلَجكفرْمكيقْلكع دي)1). 

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإلنسةٍن:ك»انظْر أيَن هَو؟«.

فجةَءكفقةَل:كيةكرسوَلكلهلل!كهَوكيفكلملسجِدكرلقٌد.

فجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكمضطجٌع،كقْدكسقَطكردلؤُهكعْنكمّقِه،كوأصةبُهكتللٌب.

فجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيشسحُهكع ُه،كويقوُل:ك»قْم أبا تراٍب، قْم أبا تراٍب!« )2). 

 قال ابن حجر:ك»ويفكلحلديثكمْنكلافولئد...كمدلرةكلاّصهل،كوتسكي هكمْنكغضبه«)3). 

وبنيك بي هةك لاذيكحصَلك لخلالِفك فةطشَاكعنك منك يستفرْسك ملك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك أنك املالحظ:ك فمن 

زوجهة،كوملكيطرْبكم هةكأنكترسدكاهكسبَبكلملغةضباكلاتيكحصرتكبي هام،كبلكتغةىضكعنكذاك،ك

كيسرتضيه.ك وذهَبكإىلكعيلٍّ

فكثريًلكمةكيكونكتدّخلكلألهلكيفكلملشة لكلاتيكحتدثكبنيكلازوجنيكسببًةكازيةدهتةكوتفةقشهة.

ظهله؛ك عنك لارتلَبك ومسحك ايرتّضةه،ك ؛ك عيلٍّ نحوك توّجهك ألنهك لا بيكملسو هيلع هللا ىلص؛ك خرِقك وفيه:ك لُمك

ايبسطُه،كودلعبهكبةاك ياكلملذ ورة؛كايؤنسه،كوملكيعةتبهكعىلكمغةضبتهكالب تهكمعكرفيِعكم زاتهةكع ده،ك

وملكيللجْعكعرّيًةكيفكهذلكلألمل،كوهذلكمنكحكشتهكملسو هيلع هللا ىلص.

 فيؤخُذ منه:كلستحبةُبكلالفِقكبةألصهةِر،كوتسكنِيكغضبهم،كوتلِككمعةتبتهمكإبقةًءكملوّدهتم.

قال ابن بطال:ك»وفيه:كأنكأهلكلافضِلكقدكيقُعكبنيكلاكبرِيكم همكوبنيكزوجتهكمةكطبعكعريهك

لابرُشكمنكلاغضب،كوقدكيدعوهكذاككإىلكلخللوِجكمنكبيتهكوالكيعةبكعريه.

)1(ككمْنكلاقيروااكوهَوكنومكنصفكلا ّهةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]441[،كومسرمك]2409[.

)3(ككفتحكلابةريك]536/1[.
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وحيتشُلكأنكيكونكسبُبكخلوجكعيّلكخشيَاكأنكيبدوكم هكيفكحةااكلاغضِبكمةكالكيريُقكبج ةبك

فةطشَاكL،كفحسمكمةّدةكلاكالمكبذاككإىلكأنكتسكَنكفورُةكلاغضِبكمنك لكم هام«)1).

كأنكحّدةكلا قةشكقدك يستفةدك ذاككمنكهذلكلخلربكأنكلازوَجكحيسُنكم هكتلُككلابيتكإذلكأحسَّ

تؤديكإىلكلملزيدكمنكلملشة لكلألرسيا.

ول تشةِفك لا فس،ك مللجعِاك منك معهكيشٌءك قدكحيدثك لحلةااك هذهك لابيتكيفك مغةدرةك أنك  امك

لألخطةِء،كوذاككمةكقدكيتعّذُركيفكوجودكلاطلفكلآلخِل.

وملكختلْجكفةطشُاكJكمنكبيتكلازوجيا،كبلكبقيْتكيفكبيتهة،كوهذلكممةكهيونكمنكلملشكرَاك

وأثلهة،كبخالفكمةكاوكخلجتكإىلكبيِتكأبيهة.

ولاولجُبكعىلكلألهِلكأنكيكوَنكهلمكدوركفّعةلكيفكلاتوجيه،كولا صيحِا،كوتصبرِيكلازوجا،ك

وتوصيتهةكبحسِنكمعةمرِاكزوجهة.

إذا زارته إحدى بناته؛ أحسَن استقباهلا، واحتفى بقدومها: و

ك)3)،كوهديًةكبلسوِلكلهللكيفك عْنكعةئشَاكJ،كقةاْت:كمةكرأيُتكأحدًلكأمبَهكسشتًةك)2)،كودالًّ

قيةمهة،كوقعودهةكمْنكفةطشَاكب ِتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلص؛كقةَمكإايهة،كفقّبرهة،كوأجرسهةكيفكجمرسِه. قةاْت:كو ةنْتكإذلكدخرْتكعىلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدخَلكعريهة؛كقةمْتكمْنكجمرسهة،كفقّبرتُه،كوأجرستُهكيفكجمرسهة)4). و ةَنكلا ّبيُّ

)1(ككفتحكلابةريك]588/10[
)2(ككأي:كيفكحسنكهيئتهكوم ظلهكيفكلاّدينكوايسكمنكلحلسنكولجلامل.كلا هةياك]988/2[

:كلحلةااكلاتيكيكوُنكعريهةكلإلنسةُنكمنكلاّسكي اكولاوقةركوحسنكلاّسريةكولاّطليقاكولستقةمِاكلمل ظلكولهليئا.ك )3(ككلادلُّ
لا هةياك]315/2[

)4(ككرولهكأبوكدلودك]5217[كولارتمذيك]3872[،كوصححهكلألابةين.
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ويفكروليِاكأيبكدلوَد:ك»فأخَذ بيدها، وقبيّلها«.

»فأخذ بيدها«:كأْيكتكلياًمكهلة.

كملسو هيلع هللا ىلص:  كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكلا ّبيُّ كمشيتهةكميُشكلا ّبيِّ وعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كأقبرْتكفةطشُاكتيشك أنَّ

كأجرسهة،كعْنكيشي ِه،كأْوكعْنكماماِه..لحلديث)1).  »مرحبًا بابنتي«،كثمَّ

ويفكهذلكلحلديث: مكةنُاكفةطشَاكJكمنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص؛كومدُةكحّبهكهلة.

وفيه:كلحتفةؤهكملسو هيلع هللا ىلصكهبةكإذلكاقيهة.

منك ولاتجّهمك لاعبوس،ك أنك يظ ّونك لاذينك لاقسةة،ك أوائكك منك لاشفةفُاك لملشةعُلك هذهك فأينك

عالمةِتكلالجواِاكولاقولمِاكمعكلألب ةِء،كومعكلاب ةِتكخةّصًا؟!

وكان يرّب بناته عىل التقلّل من الدنيا، وحيّثهنَّ عىل الصدقة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأتىكفةطشَاكJ،كفوجَدكعىلكبةهبةكسرتًل،ك عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكL:كأنَّ

فرْمكيدخْل.

وقّرامك ةَنكيدخُل،كإاّلكبدَأكهبة.

كI،كفلآهةكمهتّشًا،كفقةَل:كمةكاِك؟ك فجةَءكعيلٌّ

،كفرْمكيدخْل. كملسو هيلع هللا ىلصكإيلَّ قةاْت:كجةَءكلا ّبيُّ

كعريهةكأّنَككجئتهة،كفرْمكتدخْلكعريهة. كفةطشَاكلمتدَّ كI،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ فأتةُهكعيلٌّ

قَم، إينيّ رأيُت عىل باهبا سرتًا موشييًّا«)2). نيا، وما أنا والريّ قةَل:ك»ما أنا والديّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3624[،كومسرمك]2450[.
)2(ككوهوكلملخططكبأاولنكمتى،كولالقم:كلا ّقشكولاويش.
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فذهَبكإىلكفةطشَاكفأخربهةكبقوِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كقْلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كايأملينكفيِهك

بامكمةَء.

فقةَل:ك»قْل هلا، فلرتسْل بِه إىل بني فالٍن، أهِل بيٍت هبْم حاجٌة«)1). 

ك قةَلكلملهّربكوغريه:ك» لَهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكالب تِهكمةك لَهكا فسِهكمْنكتعجيِلكلاّطّيبةِتكيفكلاّدنيةكالكأنَّ

سرَتكلابةبكحللٌم.كوهَوكنظرُيكقواِهكهلةكمّلةكسأاتُهكخةدمًة:ك»أال أدليّك عىل خرٍي مْن ذلَك؟«كفعّرشهةك

لاّذ َلكع َدكلا ّوِم«)2). 

ويرشدهنَّ إىل األفضل يف أمور معاشهن، ومعادهن:

كملسو هيلع هللا ىلص  كفةطشَاكL،كمكْتكمةكترقىكيفكيدهةكمَنكلاّلحى،كفأتِتكلا ّبيَّ كI،كأنَّ عْنكعيلٍّ
تسأاُهكخةدمًةك)أْيكجةرياكختدمهة(.

فرْمكجتدُه،كفذ لْتكذاَككاعةئشَا.

فراّمكجةَءكأخربتُه.

قةَل:كفجةءنة،كوقْدكأخذنةكمضةجع ة،كفذهب ةكا قوَم.

فقةَل:ك»عىل مكانكام«،كفجرَسكبي  ةكحّتىكوجدُتكبلَدكقدميِهكعىلكصدري)3). 

فقةَل:ك»أال أدليّكام عىل ما هَو خرٌي لكام مْن خادٍم؟ إذا أويتام إىل فراشكام، أْو أخذمتا مضاجعكام، 
ا أربعًا وثالثنَي، وسبيّحا ثالثًا وثالثنَي، وامحدا ثالثًا وثالثنَي، فهذا خرٌي لكام مْن خادٍم«)4).  فكربيّ

كملسو هيلع هللا ىلصكخةدمًةكهلام؛كأنهكلختةركأنكيوّسعكعىلكفقللءكلاّصّفاكبامكقدَمكعريِه؛ك وسبُبكعدمكإعطةِءكلا بيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2613[كوأبوكدلودك]4149[.
)2(ككفتحكلابةريك]229/5[.

)3(ككحيشلكعىلكأّنُهكفعَلكذاَككمبةاغاكم ُهكيفكلاّتأنيس.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3705[كومسرمك]2727[.
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ورأىكألهرِهكلاّصرَب،كبامكهلْمكيفكذاَككمْنكمزيدكلاّثولب.

وفيه:كبيةُنكإظهةِركغةياكلاتعّطِفكولاشفقِاكعىلكلاب ِتكولاصهِل،كوهنةياكلالحتةِدكبلفعكلحلششِاك

ولحلجةِب،كحيثكملكيزعجهامكعنكمكةهنام؛كفرت هامكعىلكحةااكلضطجةعهام،كوبةاَغكحتىكأدخَلك

رجرهكبي هام،كومكثكبي هامكحتىكعّرشهامكمةكهوكلألوىلكبحةهلامكمنكلاّذ ِل،كعوضًةكعامكطربةُهكمنك

لخلةدِم.

لاتزّوُدك هوك لملطروِبك منك ك لألهمَّ بأنك إيذلنًةك يطرُب،ك مةك بغريك لملخةطِبك ترّقيك بةِبك منك فهوك

كلادنية،كولاتجةيفكعنكدلِركلاغلوِر)1).  ارشعةِد،كولاصرُبكعىلكمشةقِّ

وقدكعّرشهةكرسـولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأيضًةكدعةًءكتدعوكبهكعوضًةكعنكلخلةدم،كفعْنكأيبكهليلَةكI؛ك

�بِع، وربَّ  �امواِت السيّ كملسو هيلع هللا ىلصكتسـأاُهكخةدمًة؛كفقةَلكهلة:كقويل:ك»الليّهمَّ ربَّ السيّ قةَل:كأتْتكفةطشُاكلا ّبيَّ

ن�ا وربَّ كلِّ يشٍء، فال�َق احل�بِّ والنيّ�وى، ومن�زَل التيّوراِة  األرِض، وربَّ الع�رِش العظي�ِم، ربيّ

ُل فليَس  واإلنجي�ِل والفرق�اِن، أع�وُذ بَك مْن رشِّ كلِّ يشٍء أن�َت آخٌذ بناصيتِه، الليّهمَّ أن�َت األويّ

قبل�َك يشٌء، وأنَت اآلخُر فلي�َس بعدَك يشٌء، وأنَت الظيّاهُر فليَس فوق�َك يشٌء، وأنَت الباطُن 

يَن، وأغننا مْن الفقِر«)2).  فليَس دونَك يشٌء، اقِض عنيّا الديّ

وكان يدعوها إىل حتمل املسئولية: 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )يا فاطمُة أنقذي نفسِك مْن النيّاِر، فإينيّ ال أملُك لكْم مَن اهلل شيئًا()3). 

اهلل  مَن  عنِك  أغني  ال  مايل؛  مْن  شئِت  ما  سليني  ٍد  حمميّ بنَت  فاطمُة  »يا  لابخةري:ك وافظك

شيئًا«. 

)1(ككفتحكلابةريك]11 / 124[.
)2(ككرولهكمسرمك]2713[.

 .I3(ككرولهكلابخةريك]2753[،كومسرمك]204[كعنكأيبكهليلةك(
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ومعناُه:كالكتّتكيلكعىلكقللبتي؛كفإيّنكالكأقدركعىلكدفعكمكلوهكيليدُهكلهللكتعةىلكبِك)1). 

وحيّثها عىل قيام الليل:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكطلقُهكوفةطشَاكب َتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايرًا. عْنكعيلكبَنكأيبكطةاٍبكIكأنَّ

ياِن؟«. فقةَلكهلام:ك»أال تصليّ

:كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإّنامكأنفس ةكبيِدكلهلل،كفإذلكمةَءكأْنكيبعث ةكبعث ة. قةَلكعيلٌّ

كميئًة. فةنرصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكقرُتكذاَك،كوملْكيلجْعكإيلَّ

كسشعتُهكوهَوكمدبٌلكيرضُبكفخذُه،كويقوُل:ك]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[ ]لاكهف:54[)2).  ثمَّ

قةَلكلبنكبّطةل:ك»فيِهكفضيراكصالةكلاّريل،كوإيقةظكلا ّةئشنَيكمَنكلألهلكولاقللباكاذاَك.ك

واوالكمةكعرَمكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكعظمكفضلكلاّصالةكيفكلاّريل؛كمةك ةَنكيزعجكلب ته،كولبَنكعّشهكيفك

وقٍتكجعرُهكلهللكخلرقِهكسك ًة؛كاك ُّهكلختةَركهلامكإحللزكترَككلافضيراكعىلكلاّدعاكولاّسكون؛كلمتثةالًك

اقواِهكتعةىل:ك]ۓ ۓ  ڭ  [ك]طه:ك123[كلآليا«)3).

»ثمَّ سمعتُه وهَو مدبٌر يرضُب فخذه«كرضَبكفخذهكتعّجبًةكمْنكرسعاكجولبه،كوعدِمكمولفقتهك

اُهكعىلكلالعتذلركبامكلعتذَركبِه.

؛كفرذاَككلنرصَفكع هْمكوقةَلكذاَك،كواْوك ةَنكوجوبّيًةكملةك كالكوجويبٌّ نعْمكلاّتكريُفكهةه ةكنديبٌّ

تل هْمكعىلكحةهلْم.كولهللّكتعةىلكأعرُم)4).                             

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]80/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1127[،كومسرمك]775[.

)3(ككفتحكلابةريك]11/3[
)4(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]115/3[،كحةمياكلاس ديكعىلكلا سةئيك]3 / 205[.
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مراعاته ملسو هيلع هللا ىلص مشاعر بناته، وغضبه لغضبهن:

كبَنكأيبكطةاٍبكخطَبكب َتكأيبكجهٍل؛كوع دُهكفةطشُاك كعيلَّ Iكأنَّ عنكلملسوركبَنكخملمَاك
ب ُتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلص. فراّمكسشعْتكبذاَككفةطشُا؛كأتْتكلا ّبيَّ

كنة حًةكلب َاكأيبكجهٍل. كقومَككيتحّدثوَنكأّنَككالكتغضُبكاب ةتَك،كوهذلكعيلٌّ فقةاْتكاُه:كإنَّ

ا بعُد؛ فإينيّ أنكحُت أبا العاِص بَن  كقةَل:ك»أميّ كملسو هيلع هللا ىلص؛كفسشعتُهكحنَيكتشّهَد؛كثمَّ قةَلكلملسوُر:كفقةَمكلا ّبيُّ
ا واهلل ال  ثني فصدقني، ووعدين فوىف يل، وإنيّام فاطمُة بضعٌة منيّي يؤذيني ما آذاها، وإنيّ بيِع، فحديّ الريّ

كلخلطبَا)1). جتتمُع بنُت رسوِل اهلل وبنُت عدوِّ اهلل عنَد رجٍل واحٍد أبدًا«.كفرتَككعيلٌّ

وقد ذكر العلامُء مجلًة من األسباب التي من أجلها منَع النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عيلَّ بن أب طالب من هذا 

الزواج، وهذه األسباب ترجع يف جمملها إىل أربعِة أموٍر.

كملسو هيلع هللا ىلص،كوإيذلُءكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمنك األول:كأنكيفكهذلكلازولجكإيذلًءكافةطشا،كوإيذلؤهةكإيذلٌءكار بيِّ
 بةئِلكلاذنوِب،كوقدكبنّيكذاككملسو هيلع هللا ىلصكبقواه:ك»وإنيّام فاطمُة بضعٌة منيّي، يريبني ما أراهبا، ويؤذيني ما 

آذاها«.كوهذلكالكي طبُقكعىلكغريكب ةتكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص.

ُف  الثاين:كخشيَاكلافت اكعىلكفةطشاكيفكدي هة،ك امكجةءكيفكرولياكلابخةريك]3110[: »وأنا أختويّ
أْن تفتَن يف دينها«. 

كملسو هيلع هللا ىلصكأنكتدفعهةكلاغريُةكافعلكمةك فإنكلاغريَةكمنكلألموِركلاتيكجبرْتكعريهةكلمللأُة،كفخيَشكلا بيُّ
الكيريُقكبحةهلةكوم زاتهة،كوهيكسيدُةكنسةِءكلاعةملني.

خةصاكوأهنةكفقدتكأّمهة،كثمكأخولهتةكولحدًةكبعدكولحدٍة،كفرمكيبقكهلةكمنكتستأنُسكبهكممنك
خيّفُفكعريهةكلألمَلكممنكتفيضكإايهكبرّسهةكإذلكحصرْتكهلةكلاغريُة.

)1(ك.كرولهكلابخةريك]ك3110[،كومسرمك]2449ك[كولارفظكاه.
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قال احلافظ ابن حجر:ك»و ةنْتكهذِهكلاولقعاكبعَدكفتحكمّكا،كوملْكيكْنكحي ئٍذكتأّخَلكمْنكب ةتك
لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكغريهة.كو ةنْتكأصيبْتكبعدكأّمهةكبإخوهتةكفكةَنكإدخةلكلاغريةكعريهةكممّةكيزيدكحزهنة«)1).

كلهللكيفكعصشاكرجلكولحد،ك امكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:  الثالث:كلست كةركأنكجتتشعكب ُتكرسولكلهللكوب ُتكعدوِّ
ا واهلل ال جتتمُع بنُت رسوِل اهلل، وبنُت عدوِّ اهلل عنَد رجٍل واحٍد أبدًا«. »وإنيّ

كحلقكفةطشاكوبيةنًةكملكةنتهةكوم زاتهة. الرابع:كتعظياًمً

كبنكأيبكطةابكمنك كملسو هيلع هللا ىلصكعيلَّ فهذهكلألسبةُبكجمتشعًاكأوكمتفّلقًاكهيكلاتيكمنكأجرهةكم َعكلا بيُّ
هذلكلازولِج.

كمنكتعّددكلازوجةت،كوقدكدفعك وايسكيفكلاقصاكأدنىكمستشسٍككملنكحيةولكلاتشّبَثكهبة،كارحدِّ
ُم حالالً، وال أحلُّ حرامًا«.  لا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلاربسكولاوهمكبقواهكيفكنفسكلاقصا:ك»وإينيّ لسُت أحريّ

. وكان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص مع بناته؛ احلرُص عىل إدخال الرسور عليهنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كمشيتهةكميُشكلا ّبيِّ فعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كأقبرْتكفةطشُاكتيش؛ك أنَّ

كأجرسهةكعْنكيشي ِهكأْوكعْنكماماِه.ك كملسو هيلع هللا ىلص: »مرحبًا بابنتي«،كثمَّ فقةَلكلا ّبيُّ

كإايهةكحديثًة،كفبكْت. كأرسَّ ثمَّ

فقرُتكهلة:ك)ملَكتبكنَي(.

كإايهةكحديثًة،كفضحكْت. كأرسَّ ثمَّ

فقرُت:كمةكرأيُتك ةايوِمكفلحًةكأقلَبكمْنكحزٍن،كفسأاتهةكعاّمكقةَل.

كرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. فقةاْت:كمةك  ُتكألفيَشكرسَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفسأاتهة. حّتىكقبَضكلا ّبيُّ

)1(ككفتحكلابةريك]86/7[.
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ُه عارضني  ًة، وإنيّ كفقةل:ك»إنَّ جربيَل كاَن يعارضني القرآَن كلَّ سنٍة مريّ كإيلَّ فقةاْت:كإنهكأرسَّ
ُل أهِل بيتي حلاقًا ب«،كفبكيُت.ك تنِي، وال أراُه إاليّ حرَض أجيل، وإنيِّك أويّ العاَم مريّ

فقةَل:ك»أما ترضنَي أْن تكوين سييّدَة نساِء أهِل اجلنيِّة، أْو نساِء املؤمننَي، فضحكُت لذلَك«)1). 

وكان حيّثها عىل الذكر والدعاء: 

فعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كقةلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكافةطشاكJ: »يا فاطمة ما يمنعك 
أْن تسمعي ما أوصيِك بِه؛ أْن تقويل إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حيُّ يا قييّوم برمحتك أستغيُث، 

أصلْح يل شأين كليّه، وال تكلني إىل نفيس طرفة عني«)2). 

»وال تكلني إىل نفيس«كأي:كالكتسرش يكإايهة،كوترت  يكمهاًل.

»طرفة عني«كأي:كغشضتهة)3).

وكان يصلها باهلبات واألعطيات: 

كبنكأيبكطةاٍبكIكأنهكقةل:ك سةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّرًاكمْنكسريلَء)4)،كفخلجُتكفيهة. فعنكعيلِّ

، إينيّ ملْ أكسكها؛ لتلبسها، اجعلها مخرًا بنَي الفواطِم«)5).  فقةَل:ك»يا عيلُّ

»اجعلها مخرًا«كمجعكمخةر،كوهوكغطةءكلاّلأس.

عيّل،ك ولادةك أسدك ب تك وفةطشاك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبّيك ب تك فةطشاك بةافولطِم:ك لملللدك الفواطم«ك »بني 
وفةطشاكب تكمحزةكبنكعبدكلملّطرب)6).

)1(ككرولهكلابخةريك]2624[.
)2(ككرولهكلبنكلاس يكيفكعشلكلايومكولاريراك]46[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5820[.

)3(ككفيضكلاقديلك]147/2[.
)4(ككلحلّرا:كإزلركوردلء،كولاّسريلء:كمْنكأنولعكلحلليل.

)5(ككرولهكلابخةريك]2614[،كومسرمك]2071[،كوأمحدك]712[.
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]51/14[.
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وكان يوايس بناته، ويصرّبهنَّ عند املصيبة: 

كلب ًةكيلكقبَضكفأت ة.فأرسَلك كملسو هيلع هللا ىلصكإايِهكإنَّ فعنكأسةمُاكبُنكزيٍدكL،كقةَل:كأرسرْتكلب ُاكلا ّبيِّ
ى فلتصرْب ولتحتسْب«. يقلُئكلاّسالَم،كويقوُل:ك»إنَّ هلل ما أخَذ، ولُه ما أعطى، وكلٌّ عندُه بأجٍل مسمًّ

كبُنك إايِهكتقسُمكعريِهكايأتي ّهة؛كفقةَم،كومعُهكسعُدكبُنكعبةدَة،كومعةُذكبُنكجبٍل،كوأيبُّ فأرسرْتك
 .(1( ؛كونفسُهكتتقعقُعك أهّنةكمنٌّ  عٍب،كوزيُدكلبُنكثةبٍت،كورجةٌل،كفلفَعكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّصبيُّ

ففةضْتكعي ةُه.

فقةَلكسعٌد:كيةكرسوَلكلهلل!كمةكهذل؟

محاَء«)2). فقةَل:ك»هذِه رمحٌة جعلها اهلل يف قلوِب عبادِه، إنيّام يرحُم اهلل مْن عبادِه الريّ

كعىلك ى«كمع ةُه:كلحلثُّ »إنَّ هلل ما أخَذ، ولُه ما أعطى، وكليّ يشء عنده بأجٍل مسميّ وقواه:ك
لاّصرب،كولاّتسريِمكاقضةِءكلهللّ.

أاّلك في بغيك اُه؛ك هَوك مةك إاّلك يأخذك فرْمك اكْم،ك الك اُهك م كْمك ةَنك أخَذك لّاذيك هذلك ك إنَّ وتقديره:ك
جتزعولك امكالكجيزعكمْنكلسرتّدْتكم ُهكوديعا؛كأْوكعةريا.

كمةكوهبُهكاكْمكايَسكخةرجًةكعْنكمركه؛كبْلكهَوكEكيفعلكفيِهك »ولُه ما أعطى«كمع ةه:كأنَّ
مةكيشةء.ك

كمجيعكأنولعك كأنَّ كسعدًلكظنَّ )ففةضْتكعي ةُهكفقةَلكاُهكسعد:كمةكهذلكيةكرسولكلهلل(كمع ةُه:كأنَّ
كجمّلَدك كملسو هيلع هللا ىلصكنيَسكفذّ لُه،كفأعرشُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأنَّ كلا ّبيَّ كأنَّ كدمعكلاعنيكحللٌم،كوظنَّ لابكةءكحللٌم،كوأنَّ
لا ّوُح،ك لملحّلُمك وإّنامك وفضيرا؛ك رمحاك هَوك بْلك مكلوٍه،ك والك بحللٍم،ك ايَسك بةاعنيك ولادمِعك لابكةِءك

ولا ّدُب،كولابكةُءكلملقلونكهبام؛كأْوكبأحدمهة)3). 

)1(ككمع ةُه:كهلةكصوت،كوحرشجاك صوِتكلملةءكإذلكأاقَيكيفكلاقلباكلابةايا.
)2(ككرولهكلابخةريك]1238[،كومسرمك]923[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]225/6[.
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وكان حيزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته:

ايعرْمكمنكلبتيَلكبفقِدكأوالدهكأنكلالسوَلكملسو هيلع هللا ىلصكقدكفقَدكمجيَعكذّريتهكمنكلاذ وِركولإلنةِث،كوملك

.Jيبقكبعَدكوفةتهكإالَّكفةطشُاك

،كوتذرُفكعي ةُهك اوفةتهك أنهك ةنكحيزُنك ،ك ك و ةنكهديهكملسو هيلع هللا ىلصكيفكوفةِةكأحدكمنكأوالدهك

لادمَعكعىلكفللقه،كوالكيقولكإالكمةكحيّبكلهللكويلىض.

لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك ب َتكرسوِلك J:كمهدنةك أمك رثومك وفةِةك نبأك Iكيفك مةاكك بنك أنسك يقولك

ورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجةاٌسكعىلكلاقرِب؛كفلأيُتكعي يِهكتدمعةِن)1).

وهذهكايستكدموعكجزٍع،كوسخٍطكمنكقضةِءكلهلل،كوقدره؛كإنامكهيكدموُعكرمحٍاكومفقٍاكتذرُفك

منكعيوِنكلاّلمحةِء.

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كدخر ةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأيبكسيٍفكلاقنِي)2)كو ةَنك

.(3(
Sظئلًلكإلبللهيَمك

جيوُدك وإبللهيُمك ذاَك،ك بعَدك عريِهك دخر ةك ك ثمَّ ومّشُه،ك فقّبرُهك إبللهيَم،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فأخَذك

ب فسِه)4). 

فجعرْتكعي ةكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكتذرفةِن.

فقةَلكاُهكعبُدكلاّلمحِنكبُنكعوٍفكI:كوأنَتكيةكرسوَلكلهلل؟!

ا رمحٌة«. قةَل:ك»يا ابَن عوٍف، إنيّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1285[.
)2(ككهَوكلحلّدلد،كويطرقكعىلك ّلكصةنع.

)3(ككأْيكملضعًة،كوأطرَقكعريِهكذاَككألّنُهك ةَنكزوجكلمللضعا،كوألّنُهكيشةر هةكيفكتلبيتهكغةابًة
)4(ككأْي:كخيلجهة،كويدفعهة.
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كأتبعهةكبأخلى)1). ثمَّ

يا  بفراقَك  ا  نا، وإنيّ ربيّ إاليّ ما يرىض  نقوُل  العنَي تدمُع، والقلَب حيزُن، وال  »إنَّ  فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك
إبراهيُم ملحزونوَن«)2). 

وعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كمةكرأيُتكأحدًلك ةَنكأرحَمكبةاعيةِلكمْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

قةَل:كو ةَنكإبللهيُمكمسرتضعًةكاُهكيفكعوليلكلملدي ِا،كفكةَنكي طرُق،كونحُنكمعُهكفيدخُلكلابيَتك
لهللكملسو هيلع هللا ىلص  رسولك يدْيك بنيك لمليشك فأرسعتك دخةنًة،ك لابيتك لمتأَلك وقْدك رولياك ]ويفك ايّدخُن.ك وإّنُهك

فقرت:كيةكأبةكسيفكأمسْككجةَءكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص[.

كيلجُع. و ةَنكظئلُهكقي ًة،كفيأخذُهكفيقّبرُهكثمَّ

ُه ماَت يف الثيّدِي ]أي:كيفكسنك كإبللهيُمكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ إبراهيَم ابني، وإنيّ فراّمكتويّفَ
الِن رضاعُه يف اجلنيِّة«.)3)  لالضةع[، وإنَّ لُه لظئريِن تكميّ

أْي:كأنهكمةَتكوهَوكيفكسّنكرضةعكلاّثدي،كأْوكيفكحةلكتغّذيهكبربِنكلاّثدي،كفهامكتتاّمنِهكس تنِي،ك
ك كواُهكسّتاكعرشكمهلًل،كأْوكسبعاكعرش،كفرتضعةنِهكبقّياكلاّس تنِي،كفإّنُهكتةمكلاّلضةعاكب صِّ فإّنُهكتويّفَ

لاقلآن.ك

وفيِه:كبيةنك ليمكخرقهكملسو هيلع هللا ىلصكورمحتهكارعيةِلكولاّضعفةء.

وفيِه:كفضيرُاكرمحِاكلاعيةلكولألطفةلكوتقبيرهْم.)4) 

ويصىلك ،ك وتكفي هنَّ تغسيرهنك عىلك يرشُفك أنهك ةنك Kك ب ةتهك وفةةك يفك هديهكملسو هيلع هللا ىلصك ومنك
،كويقفكعىلكقبورهنكويدعوكلهللكهلن. ،كويدف هنَّ عريهنَّ

)1(ككأيكأتبَعكلاّدمعاكلألوىلكبدمعٍاكأخلى.
)2(ككرولهكلابخةريك]1303[،كومسرمك]2315[.

)3(ككرولهكمسرمك]2316[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]76/15[.
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لب تُهك توّفيْتك حنَيك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك عري ةك )دخَلك قةاْت:ك Jك لألنصةرّيِاك عطّيَاك ك أمِّ عْنك
]أمك رثوم[.

فقةَل:ك»اغسلنها ثالثًا، أْو مخسًا، أْو أكثَر مْن ذلَك، إْن رأيتنَّ ذلَك بامٍء، وسدٍر، واجعلَن يف 
اآلخرِة كافورًا؛ أْو شيئًا مْن كافوٍر، فإذا فرغتنَّ فآذنيّني«)1).

اُه«)2).  فراّمكفلغ ةكآذّنةُه؛كفأعطةنةكحقوُهك-تع يكإزلرُه-؛كفقةَل:ك»أشعرنا إييّ

أْي:كلجعر ُهكمعةرهةكأِي:كلاّثوبكلّاذيكييلكجسدهة.

كإّيةُهكأّوالً؛كايكوَنك قيَلكلحلكشاكيفكتأخريكلإلزلركمعُهكإىلكأْنكيفلغَنكمَنكلاغسل،كوملْكي ةوهلنَّ
قليبكلاعهدكمْنكجسدهكلاكليمكحّتىكالكيكونكبنيكلنتقةاهكمْنكجسدهكإىلكجسدهةكفةصٌل.ك

فهذهكمجرٌاكمنكأحولاهكمعكأوالدهكملسو هيلع هللا ىلص؛كومةك ةنكعريهكمنكحسنكلالعةياكولاصيةنِاكهلمكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككأي:كأعرش  ي.
)2(ككرولهكلابخةريك]1175[،كومسرمك]939[.
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تمشي أك���ب���ادن���ا  والبرِصأوالدن������ا  مِع  السيّ حتَت   ، األرِض  يف 

ننشئهْم واإلح��س��اِن  ح��تيّ��ى ي��ك��ون��وا ق����ادَة ال��ب��رِشب��ال��ح��بِّ 

العمِرأع��م��ارن��ا ب��ذل��ْت ل��ه��ْم ك��رم��ًا آلخ���ِر  ال��ع��ط��اُء  يبقى 

فدى المرسليَن  لخيِر  ان��ظ��ْر ل���ُه ب����رشًا م���َن ال��ب��رِشنفسي 

ول��دا لمْن  الحاني  األُب  حِرنعَم  السيّ يف  هي��بُّ  النيّسيِم  ل��نُي 

��غ��ِرل��ب��ن��ات��ِه ي��خ��ت��اُر م��ح��ت��رم��ًا رغ��ب��اهت��نَّ م���راع���َي ال��صيّ

��رُه اليرِسال��م��ه��َر وال��تيّ��ج��ه��ي��َز ي��سيّ يف  ال��تيّ��زوي��ِج  وح����الوُة 

تكرمُه وِج  ب���ال���زيّ ل��ه��ا  ك��دِرم���وٍص  وال  تنغيٍص  غ���رِي  م���ْن 

لُه يثقيّ م��ا  ت��ك��ليّ��ُف  ملصطرِبل��ي��س��ْت  ع��ط��ًا  خ���رُي  ���رُب  وال���صيّ

بينهما ك���اَن  م��ا  إذا  ال��ب��رِشيغضي  طبيعُة  ف��ت��ل��َك  يشٌء، 

���اُه ن��ح��َو ب��ن��ات��ِه ج��رت��ا ��ِق ال��نيّ��ه��ِرك���فيّ ب��اجل��وِد م��ث��َل ت��دفيّ

يصبيّرها ح����دٌث  ده���ا  وع���ظ���ًا هل���ا ب��ت��ح��تيّ��ِم ال��ق��دِروإذا 

ب��رح��م��ت��ِه ي��رع��اه��ا  زاَل  وح���ن���ان���ِه ل��ن��ه��اي��ِة ال��ع��م��ِرم���ا 

أس��ف��ًا ف��راق��ه��ا  ألج���ِل  ب����اهلل إنيّ�����َك أرح�����ُم ال��ب��رِشفبكى 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أحفاده

 ةنكار بيكملسو هيلع هللا ىلصكسبعاكمنكلألحفةد،ك امك ةنكاهكسبعاكمنكلألوالد،كوأحفةدهكهم:

11 أيبك. بنك اعيلك لابكُلك لالبُنك وهوك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك بلسولك لا ةسك أمبَهك وك ةنك عيل:ك بن  احلسن 

كس اك)49(كمنكلهلجلة،كو ةنك طةاٍب،كوفةطشَا،كواَدكيفكلاس اكلاثةاثاكمنكلهلجلة،كوتويّفَ

س ّهكع دكوفةةكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكنحَوكسبِعكس ولٍت.

21 ك. احلسني بن عيل:ككلالبُنكلاثةينكاعيلكوفةطشَا،كواَدكيفكلاس اكلاللبعِاكمنكلهلجلة،كوتويّفَ

س اك)61(كمنكلهلجلِة.ك

31 أم كلثوم بنت عيل بن أب طالب:كوادْتكقبَلكوفةِةكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كتزّوجهةكعشُلكبُنك.

ك رثومكولب هةكزيدكعةمك)75(كمنك لخلطةب،كفوادْتكاهكزيَدكبنكعشل،كورقيَا.كوتوّفيْتكأمُّ

لهلجلة.كك

41 عّشهةك. لبُنك وتزّوجهةك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك لا بيِّ حيةِةك يفك وادْتك طالب:ك أب  بن  عيل  بنت  زينب 

عبُدكلهللكبُنكجعفٍل،كفامتْتكع ده،كوقدكوادْتكاه،كوأوالُدكوذّرياكزي َبكمنكعبدكلهللكبنك

جعفٍلكموجودونكبكثلٍة.

51 عبد اهلل بن عثامن بن عفان : كلبُنكرقيَاكب ِتكلالسوِلكملسو هيلع هللا ىلص،كواَدكبأرضكلحلبشا،كوعةشك.

ستكس نيك.ك



تعامالت النبي 138

61 أيبك. لبُنك ك عيلُّ تزّوجهةك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوِلك ب ِتك زي َبك منك وهيك العاص:ك أب  بنت  أمامة 

طةابكبعَدكفةطشَا،كفرمكترْد،كومةَتكع هة،كفتزّوجهةكلملغريُةكبُنكنوفٍل،كفامتْتكع ده،كوملك

ترْدكاه.

71 حيةةك. يفك لحلرَمك نةهزك وقدك ك تويّفَ زي َب،ك ب ِتك أمةمَاك أخوك العاص: ككوهوك أب  بن  عيل 

رسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

وهكذلكملكيكْنكار بيكملسو هيلع هللا ىلصكعقٌبكإالكمنكلب تهكفةطشَا،كفةنترشكنسرهكلارشيُفكمنكجهاكلاّسبطنِي:ك
. ،كوارش سوبكارحسني:كحسي يٌّ لحلسنكولحلسنيكفقط،كويقةلكارش سوبكارحسِن:كحس يٌّ

واقدك ةنْتكمعةمرتهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأحفةدهكمريئًاكبةاعطِف،كولاشفقِا،كولالمحِا،كفقدك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص 
نشوذجًةكفليدًلكاألبّوِةكلاكليشِا.

لالحيشِا،كفريعةهمك لاكليشِاك لإلنسةنّيِاك لملظةهِلك بةاعديدكمنك أحفةدهك معك تعةمرهك وقدكحفلك
وحيوطهمكبةاع ةيِاكلافةئقِا.ك

فكةنكإذلكوادكاهكمواوٌدكأّذَنكيفكأذنهكلايش ى؛كايكوَنكأوَلكمةكيطلُقكسشعُهكيفكلادنيةكتجيُدكلهللك
وتعظيشه.

،كحنَيكوادتُهكفةطشُا،ك فعْنكأيبكرلفٍعكقةَل:كرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّذَنكيفكأذِنكلحلسِنكبِنكعيلٍّ
بةاّصالِة)1). 

وهلذلكلستحبكلاكثريكمنكلاعرامءكإذلكوادكلملواود؛كأولكمةكيواُد،كأنكيؤّذَنكيفكأذنهكحتىكيطلَدك

.Dلاشيطةُنكع ه،كويكونكأوَلكمةكيسشُعكذ ُلكلهللك

)1(ككهـذلكإذلكصـحكلحلديث،كوقدكرولهكأبوكدلودك]5105[كولارتمـذيك]1514[كوصححهكلارتمذي،كولا ووي،ك
ولبـنكلملرقـن،كوضعفهكلبـنكحبةن،كوحسـ هكلألابـةينكيفكلإلرولءك]1173[كثـمكتللجعكوضّعفـهكيفكلاضعيفاك
]6121[.كي ظـل:كلملجلوحـنيك]110/2[،كلملجشـوعكرشحكلملهـذبك]434/8[،كلابـدركلمل ريك]348/9[،ك

لاكرمكلاطيبك]211[.
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لإلنسةِنك رامتهك سشَعك يقلُعك مةك أولك يكونك أنك أعرم؛ك ولهللك لاتأذينك ك »ورسُّ القيم:ك ابن  قال 

ذاَكك فكةنك لإلسالِم،ك يفك هبةك يدخُلك مةك أولك لاتيك ولاشهةدُةك وعظشته،ك ك لالبِّ اكربيةِءك لملتضّش ُاك

 ةاترقنِيكاهكمعةَركلإلسالِمكع دكدخواهكإىلكلادنية،ك امكيرّقُنك رشَاكلاتوحيِدكع دكخلوجهكم هة.

وغريكمست كٍلكوصوُلكأثلكلاتأذينكإىلكقربه،كوتأّثلهكبهكوإنكملكيشعْل،كمعكمةكيفكذاككمنكفةئدٍةك

أّوَلك مةكيضعفُه،كويغيظهك فيسشعكميطةنهك لألذلِن،..ك لاشيطةِنكمنك رامِتك أخلى،كوهيكهلوُبك

أوقةِتكتعّرقهكبِه«)1) .

ثم كان ملسو هيلع هللا ىلص حيّنكهم بعد ذلك:

عريهْم،ك فيرّبُكك بةاّصبيةِن،ك يؤتىك ملسو هيلع هللا ىلص:ك ةَنك لهللك رسوَلك ك أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ك ك لا ّبيِّ زوِجك عةئشَاك عْنك

وحي ّكهْم)2).

كيدّاَككبِهكح ُككلاّصغري،كواْوكح ّككبغريكلاتشِل؛ك والتيّحنيك:كأْنكيشضَغكلاّتشل،كأْوكنحوه،كثمَّ

كلاّتشلكأفضل)3). حصَلكلاّتح يك،كواكنَّ

وحالوةكلاتشلكمنكأنسبكيشءكارشواود.

وقدكأ دكد.كحمشدكعىلكلابةركعضوكهيئاكلإلعجةزكلاعرشيكأنكلاعرمكلحلديثكأثبتكلافولئدك

لاصحياكارتح يككعىلكجسدكلاطفلكلاوايدكونشوه،كوقّدمكاهكتفسريًلكعرشيًةكمق عًة.

فقةل:كإنكلألحةديثكلاولردةكيفكلاتح يككتدلكعىلكأنكيكونكلاتشلكأوكلاطعةمكلحلروكأولكمةك

يدخلكجوفكلاطفل.

وقدكل تشفكلاعرمكلحلديثكلحلكشاكمنكهذلكلاتح يككبعدكأربعاكعرشكقلنًةكمنكلازمةن،كفقدك

)1(ككحتفاكلملودودك]ص31[.
)2(ككرولهكمسرمك]286[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]14 / 124[.
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تبنيكحديثًةكأنكلألطفةلكحديثيكلاوالدةكولالضعكمعّلضونكارشوتكإنكحدثكهلمكأحدكأملين:ك

نقصكلاسكلكيفكلادم،كأوكلنخفةضكدرجاكحللرةكلجلسمكع دكلاتعلضكارجوكلابةردكلملحيطكبه.

إىلك يؤّدىك وقدك م خفضًة،ك يكونك ارشولايدك بةا سباك لادمك يفك )لجلرو وز(ك لاسكلك فشستوىك

أعللضكخطريةكم هة:ك

-كأنكيلفضكلملواودكلالضةعا.

-كلرختةءكلاعضالت.ك

-كتوّقفكمتكّلركيفكعشرّياكلات فس.ك

-كحصولكزرقاكيفكلجلسم.كوغريكذاك.

 امكقدكيؤّديكإىلكمضةعفةتكخطريةكمثلكتأخلكلا شو،كولاتخرفكلاعقيل.

ولاعالجكسهل،كوهوكإعطةءكلاسكلكلجلرو وزكمذلبًةكيفكلملةء،كإمةكبةافمكأوكبولسطاكلاوريد،ك

وهذلكهوكمةكيقومكبهكلاتح يك.

معك لارسةنك بحل اك لافمك اعضالتك تقوياك لاتح يكك يفك أنك لاعرشياك لادرلسةتك أّ دتك  امك

لحل ككولافّكنيكحتىكيتهيأكلملواودكارقِمكلاثدي)1).

ومنكنةحياكأخلىكفةاعجوةكمبةر اكحيثكنزلكأصرهةكمنكلجل ا.

.(2(» مِّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»العجوُة مَن اجلنيِّة، وهَي شفاٌء مَن السيّ عنكأيبكهليلةكIكأنَّ

،كفةاتشلكيفكلادنيةكغريكلاتشلكيفكلجل ا.ك اك هةكحي امكت زلكإىلكلادنيةكتتغريكبالكمكٍّ

)1(ككموقعك)إسالمكويب(كبةختصةركوترصف.
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=143055

)2(ككرولهكلارتمذيك]2066[،كولبنكمةجاك]3455[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4126[.



141 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعقُّ عنهم:

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلحلسِن،كولحلسنِيكLكبكبشنِي،ك فعِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كعقَّ

 بشنِي)1). 

العقيقة:كهيكلاذبيحُاكلاتيكتذبُحكارشواوِدكبعدكوالدته:كعنكلاغالِمكمةتةن،كوعنكلجلةريِاكمةٌة.

كلرهتةَنكلملواود.ك ولاعقيقاكهلةكفولئُدك ثريٌة،كفهيكقلبةٌنكإىلكلهللكتعةىل،كوفيهةك لٌم،كوهيكتفكُّ

رضرك منك وحفظهك سالمته،ك ودولِمك لاواِد،ك إنبةِتك حلسِنك سببًةك تكونك أنك مستبعٍدك وغرُيك

لاشيطةن)2).

وكان يؤّخُر العقيقة إىل اليوم السابع:

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكحسٍنكوحسنٍيكيوَمكلاّسةبِع،كوساّممهة)3).  عنكعةئشَاكJكقةاْت:كعقَّ

كأنكتذبَحكيفكلايوِمكلاسةبِع،كفإذلكواَدكيوَمكلاسبِت؛كفتذبُحكيوَمكلجلشعِا،كيع ي:كقبلكيومك فيسنُّ

لاوالدةكبيوٍم،كهذهكهيكلاقةعدُة.

كجّلًل)4). وإذلكواَدكيوَمكلخلشيِس؛كفهيكيوَمكلألربعةِء،كوهرمَّ

ى«)5)كفكةنكملسو هيلع هللا ىلصكيسّشيك ابِع ويسميّ ومعكقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»الغالُم مرهتٌن بعقيقتِه، يذبُح عنُه يوَم السيّ

مواودهكيفكيومكوالدتهكأيضًة؛ك امكقةل:ك»ولد يل الليلة غالم فسميته باسم أب إبراهيم...«)6). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]4219[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]379/4[.
)2(ككحتفاكلملودودكبأحكةمكلملواودك]ص69[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]5311[كوصححهكلحلةفظكلبنكحجلكيفكفتحكلابةريك]589/9[.
)4(ككلارشحكلملشتعك]493/7[.

كرولهكأبوكدلودك]2838[كولارتمذيك]1522[كوصححه،كمنكحديثكسشلةكبنكج دبكI،كوصححهكلألابةين. )5(ك
)6(ككرولهكمسرمك]ك3126 [. 
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وأمر بحلِق رأس الصبيِّ والتصّدق بزنة شعره فضة:

كع ُهك كمّلةكواَدكأرلدْتكأّمُهكفةطشُاكأْنكتعقَّ كلحلسَنكبَنكعيلٍّ عْنكأيبكرلفٍعكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كأنَّ

]أي:ك الورِق  مَن  بوزنِه  قي  ثمَّ تصديّ تعقيّي عنُه، ولكِن احلقي شعَر رأسِه،  »ال  فقةَل:ك بكبشنِي.ك

لافضا[ يف سبيِل اهلل«.

كواَدكحسنٌيكبعَدكذاَككفص عْتكمثَلكذاَك)1). ثمَّ

وقواهكهلة:ك»ال تعقيّي عنُه«؛كألنهكأرلَدكأنكيتوىّلكلاعقيقَاكع هكب فسه.

وعنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأمَلكبلأِسكلحلسِنكولحلسنِيكيوَمكسةبعهامكأْنك

حيرَق،كويتصّدَقكبوزنِهكفّضًا)2). 

كلحلديُثكأنكحرَقكرأِسكلاطفِلك كلملواوِدكمفيٌدكجّدًل؛كحيُثكأثبَتكلاّطبُّ وحرُقكرأِسكلاصبيِّ

كفلوِةكلالأِس؛كويسةعُدكعىلكإنبةِتكلاّشعِل. يفتُحكمسةمَّ

كمنكلا ةسكمنكيفعرهة. ومسحكرأسكلاوادكبعدكحالقتهكبةازعفللنكس اكمهجورةكقلَّ

فعنكعةئشاكJكقةات:ك ةنولكيفكلجلةهرياكإذلكعقولكعنكلاصبيكخضبولكقط اكبدمكلاعقيقاك

فإذلكحرقولكرأسكلاصبيكوضعوهةكعىلكرأسه،كفقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: »اجعلوا مكان الدم خلوقا«)3). 

وكان خيتاُر هلم األسامَء احلسنة: 

وتركك ةنتكعةدتهكملسو هيلع هللا ىلصكيفك لكمنكيسشيه،كبلك ةنكيغرّيكلالسمكلاقبيحكإىلكلحلسن.

)1(ككرولهكأمحدك]26655[كوحس هكلألابةينكيفكلإلرولءك]4 / 403[.
)2(ككرولهكلابزلرك]6199[،كوحس هكلهليثشيكيفكجمشعكلازولئدك]89/4[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنكيفكصحيحهك]5308[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]463[
ولخلروق:كطيٌبكمعلوفكمل بكيّتخذكمنكلاّزعفللنكوغريهكمنكأنولعكلاّطيبكوتغربكعريهكلحلشلةكولاّصفلةك

لا هةياك]2 /144[.
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كلاوادكعىلكولاده،كأنكخيتةركاهكلساًمكطّيبًة.ك وإّنكمنكحقِّ

فيبتعدكعنكلألسامءكلألج بياكولالخوة،كويبتعدكعنكلألسامءكلاقبيحاكولملست كلة)1).

وباَل أحد أحفاده يف حجره فلم يغضب:

كIكيفكحجِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفبةَلكعريه.ك عْنكابةبَاكب ِتكلحلةرِث،كقةاْت:ك ةَنكلحلسنُيكبُنكعيلٍّ

فقرُت:كلابْسكثوبًة،كوأعط يكإزلرَككحّتىكأغسرُه.

كِر«)2). قةَل:ك»إنيّام يغسُل مْن بوِل األنثى؛ وينضُح مْن بوِل الذيّ

قفاَك«؛ك »وليّني  قةَل:ك يغتسَلك أْنك أرلَدك إذلك فكةَنك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيَّ أخدُمك لاّسشِح:ك  ُتك أبوك وقةلك
فأوّايِهكقفةَي؛كفأسرتُهكبِه.

فأيَتكبحسٍن؛كأْوكحسنٍيكL،كفبةَلكعىلكصدرِه.

فجئُتكأغسرُهكفقةَل:ك»يغسُل مْن بوِل اجلاريِة، ويرشُّ مْن بوِل الغالِم«)3).

وعْنكأيبكايىل،كقةَل:ك  ُتكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوعىلكصدرِه؛كأْوكبط ِهكلحلسُن؛كأْوكلحلسنُي.

)1(ككومنكلاطللئفكيفكموضوعكلألسامء:كأنكموظفكلملطةركقةلكالملأةكعجوزكمسةفلة:كأعط يكلسشك.
قةات:كلاصالةكعىلكلا بي.

قةلكلملوظف:كعريهكلاصالةكولاسالم.كأعط يكلسشك.
قةات:كلاصالةكعىلكلا بي.

قةلكلملوظفكملةكأخلى:كعريهكلاصالةكولاسالم،كأعط يكلسشك.
ثمكيكتشفكأنكلسشهة:ك»لاصالةكعىلكلا بي«!.

وقيلكالجل:كأنتكأبوكمن؟ك
فقةَل:كأبوكعبدكلملرككلاكليمكلّاذيكيشسككلاّسامءكأنكتقعكعىلكلألرضكإاّلكبإذنِه.

فقةَل:كملحبًةكبككيةكنصفكلاقلآن،كلرتفع.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]ك375[،كولبنكمةجاك]522[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2383[.

كيكفيهك لاّصبيِّ كبولك ،كولاّصبّيِا،كوأنَّ لاّصبيِّ لاّتفلقِاكبنيكبوِلك ويفكهذلكلحلديثكلاّصحيحكدايلكرصيٌحكعىلك
كاُهكمْنكلاغسل،كوالكيكفيهكلا ّضُح. كبولكلاّصبّياكالكبدَّ لا ّضُحكبةملةِء،كوالكحةجَاكفيِهكارغسِل،كوأنَّ

)3(ككرولهكأبوكدلودك]376[،كولا سةئيك]304[،كولبنكمةجاك]526[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]8117[.
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قةَل:كفلأيُتكبواُهكأسةريَع،كفقش ةكإايه.

كأتبعُهكلملةَء)1). فقةَل:ك»دعوا ابني، ال تفزعوُه حتيّى يقيَض بولُه«.كثمَّ

)فلأيتكبواهكأسةريع()2). 

وهذهكلألحةديثكتبنيكمدىكسامحاكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوحّبهكألحفةده،كوحسِنكرعةيتهكهلم.ك

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعّوذ أحفاده 

»أعيذكام  يقوُل:ك ولحلسنَي،ك لحلسَنك يعّوُذك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ قةَل:ك ةَنك Lك عّبةٍسك لبِنك عِنك
ٍة«،كويقوُل:ك»هكذا كاَن إبراهيُم  ٍة، ومْن كلِّ عنٍي الميّ ِة؛ مْن كلِّ شيطاٍن، وهاميّ بكلامِت اهلل التيّاميّ

الم«)3). ُذ إسحاَق، وإسامعيَل عليهُم السيّ يعويّ

»بكلامِت اهلل«:كقيَل:كهَيكلاقلآُن،كوقيَلكأسامؤُه،كوصفةتُه.

نقٌص،ك مْنك المِهك يكوَنكيفكيشٍءك أْنك جيوُزك الك ألّنُهك بةاّتامِمك لهللك وصَفك الَمك إّنامك ِة«:ك »التيّاميّ
أْوكعيٌبك امكيكوُنكيفك الِمكلا ّةِس.

وقيَل:كمع ىكلاّتامِمكهةه ةكأهّنةكت فُعكلملتعّوَذكهبة،كوحتفظُهكمَنكلآلفةِت،كوتكفيِه.

. »مْن كليّ شيطان«:كيدخلكحتتُهكميةطنُيكلإلنسكولجلنِّ

كوالكيقتُل،كفهَوكلاّسةّمُاك ،كفأّمةكمةكيسمُّ كيقتُل،كولجلشُع:كلهلولمُّ كذلِتكسمٍّ ة«:كلهلةّمُا:ك لُّ »وهاميّ
 ةاعقلِبكولاّزنبوِر.

ة«:كأْي:كمْنكعنٍيكتصيُبكبسوٍء)4).  »ومْن كليّ عني الميّ

)1(ككرولهكأمحدك]ك18580[،كوقةلكلهليثشيكيفكلملجشعك]631/1[:كرجةاهكثقةت،كوصححهكمعيبكلألرنةؤوط.ك
)2(ككأيكطللئـق،كلاولحدكأرسوع،كسـشيكالّطللده،كمـنكلارسعا،كوهيكأنكتّطلدكلحلل ةت؛كمـنكغريكأنكيتخررهةك

سكونكوتوّقف.كلافةئقكيفكغليبكلحلديثك]171/2[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3371[،كولارتمذيك]2060[،كولارفظكاه.

)4(ككحتفاكلألحوذيك]6 / 184[.
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كبةإلنسةِنكمنكج وٍنكوخبٍل«)1). كدلٍءكوآفاكترمُّ قال اخلطاب: »لملللُدكبه:ك لُّ

وكان يعلمهم بعض األدعية التي يدعون هبا:

كيفكلاوتِل:ك»الليّهمَّ اهدين  كL:كعّرش يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك رامٍتكأقوهلنَّ قةَلكلحلسُنكبُنكعيلٍّ

فيمْن هديَت، وعافني فيمْن عافيَت، وتوليّني فيمْن توليّيَت، وبارْك يل فيام أعطيَت، وقني رشَّ ما 

نا وتعاليَت«)2).  ُه ال يذلُّ مْن واليَت، تباركَت ربيّ قضيَت، فإنيَّك تقيض، وال يقىض عليَك، وإنيّ

وكان يأخذهم معه إىل املسجد:

كإىلكج بِه،كوهَوكيقبُلكعىلك قةلكأبوكبكلَة:كرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلمل رِب،كولحلسُنكبُنكعيلٍّ

لا ّةِسكمّلًة،كوعريِهكأخلى،كويقوُل:ك»إنَّ ابني هذا سييٌّد، ولعلَّ اهلل أْن يصلَح بِه بنَي فئتنِي عظيمتنِي 

مَن املسلمنَي«)3). 

وعنكبليدةكبنكلحلصيبكقةَل:كخطب ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأقبَلكلحلسُنكولحلسنُيكL،كعريهامك

قشيصةِنكأمحللِن،كيعثللِنكويقومةِن.

كقةَل:ك»صدَق اهللُ: ]ڱ ں ں ڻ[  ف زَل،كفأخذمهة،كفصعَدكهبامكلمل رَب،كثمَّ

كأخَذكيفكلخلطبِا)4). ]لاتغةبن:15[، رأيُت هذيِن فلْم أصرْب«كثمَّ

»يعثراِن«كأْي:كيششيةِنكميَشكصغرٍي؛كيشيُلكيفكمشيهكتةرًةكإىلكه ة،كوتةرًةكإىلكه ة؛كاضعفِهكيفك

لمليش،كفحشرهام؛كوهوكمْنك امِلكمةكوضَعكلهللكتعةىلكفيِهكصىّلكلهللكتعةىلكعريِهكوسّرَمكمْنكلاّلمحا)5).

)1(ككفتحكلابةريك]410/6[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]464[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]429[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك2714[.
وصححهك ]3600[،ك مةجاك ولبنك ]1413[،ك ولا سةئيك ]3774[،ك ولارتمذيك ]1109[،ك دلودك أبوك رولهك )4(كك

لألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1016[.
)5(ككحةمياكلاس ديكعىلكلا سةئيك]3 / 108[.
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وقولكلهللكتعةىل:ك]ڱ ں ں ڻ[ك]لاتغةبن:15[كأْي:كتشغلكلابةلكعِنكلاقيةمك
كلافت َاك كقطعكلخلطباكولا ّزولكهلامكفت ٌا،كدعةكإايهةكحمّبُاكلاواد،كعىلكأنَّ بةاّطةعِا،كوظةهُلكلحلديثكأنَّ

كإىلكمةكفوقهكفيحذر)1). بةاواِدكمللتُب،كوهذلكمْنكأدنةهة،كوقْدكجيلُّ

ويفكهذلكلحلديث:كبيةُنكرمحتهكملسو هيلع هللا ىلص،كوحّبهكألحفةده.ك

ومن ذلك أنه كان حيمل بعضهم أثناء الصالة:

كلا ّةَس،كوأمةمُاكب ُتكأيبكلاعةِص،كوهَيك كملسو هيلع هللا ىلصكيؤمُّ كقةَل:كرأيُتكلا ّبيَّ عْنكأيبكقتةدَةكلألنصةريِّ
كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكعةتقِه،كفإذلكر َعكوضعهة،كوإذلكرفَعكمَنكلاّسجوِدكأعةدهة)2). لب ُاكزي َبكب ِتكلا ّبيِّ

وحيتمُل ما قد يصدر منهم أثناء الصالة:

عْنكمّدلٍدكبنكلهلةدكIكقةَل:كخلَجكعري ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكإحدىكصاليِتكلاعشةِء،كوهَوك
حةمٌلكحس ًة؛كأْوكحسي ًة.

كارّصالِة،كفصىّل. ك رّبَ فتقّدَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفوضعُه،كثمَّ

فسجَدكبنَيكظهلليْنكصالتِهكسجدًةكأطةهلة.

كعىلكظهِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكسةجٌد،كفلجعُتك قةَلكمّدلد:كفلفعُتكرأس)3)،كوإذلكلاّصبيُّ
إىلكسجودي.

ظهلليْنك بنَيك إّنَككسجدَتك لهللك رسوَلك يةك لا ّةُس:ك قةَلك لاّصالَة،ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك قىضك فراّمك
صالتَككسجدًةكأطرتهة؛كحّتىكظ  ّةكأّنُهكقْدكحدَثكأمٌلك)4)،كأْوكأّنُهكيوحىكإايَك.

)1(ككفتحكلابةريك]11 / 254[كخمترصًل.
)2(ككرولهكلابخةريك]516[،كومسرمك]ك543[،كولارفظكاه.

إىلكسجودهكفصالتهك ثمكرجعك ايطشئنكعريه،ك فلفعكرأسهك اهكيشءك قدكحدثك لإلمةمك أنك أنكمصريةكظنك فروك )3(كك
صحيحا.كو ذاككاوكرفعكرأسهكيظنكأنكلإلمةمك رّب،كفرامكرأىكأنكلإلمةمكمةكزللكسةجدًلكعةدكإىلكسجوده،ك

فصالتهكصحيحا.
)4(كك  ةياكعِنكلملوتكأْوكلمللض.
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لُه حتيّى يقيَض حاجتُه«)2). قةَل:ك»كلُّ ذلَك ملْ يكْن، ولكنَّ ابني ارحتلني)1)، فكرهُت أْن أعجيّ

ويثُب احلسُن واحلسني عىل ظهره فال يغضُب:

عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:ك  ّةكنصيّلكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعشةَء،كفإذلكسجَدكوثَبكلحلسُنك

ولحلسنُيكعىلكظهلِه،كفإذلكرفَعكرأسُهكأخذمهةكبيدِهكمْنكخرفِهكأخذًلكرفيقًة،كويضعهامكعىلكلألرِض،ك

فإذلكعةَدكعةدل،كحّتىكإذلكقىضكصالتُهكأقعدمهةكعىلكفخذيِه.

قةَل:كفقشُتكإايِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأرّدمهة.

كام«. فربقْتكبلقٌا)3)كفقةَلكهلام:ك»احلقا بأميّ

قةَل:كفشكَثكضوءهةكحّتىكدخالكعىلكأّمهام)4).

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيصيّل،كفإذلكسجَدكوثَبكلحلسُنكعىلكظهلِهك وقةلكأبوكبكلَةكI:كإنَّ

وعىلكع قِه،كفريفُعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرفعًةكرفيقًة؛كائاّلكيرصَع.

قةَل:كفعَلكذاَككغرَيكمّلٍة.

فراّمكقىضكصالتُهكقةاول:كيةكرسوَلكلهللكرأي ةَككص عَتكبةحلسِنكميئًةكمةكرأي ةَككص عتُه.

نيا، وإنَّ ابني هذا سييٌّد، وعسى اهلل تبارَك وتعاىل أْن يصلَح بِه بنَي  ُه رحيانتي مَن الديّ قةَل:ك»إنيّ

فئتنِي مَن املسلمنَي«)5).

واحلديُث فيه:كدايٌلكعىلكجولِزكإدخةِلكلاصبيةِنكلملسةجِد؛كوأمةكحديث:ك»جنيّبوا مساجدكْم 

)1(ككلخّتذينكرلحراكاُهكبةاّل وِبكعىلكظهلي.
)2(ككرولهكلا سةئيك]1141[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلا سةئيك]1141[.

)3(ككأي:كملعكبلقكيفكلاسامء.
)4(ككرولهكأمحدك]10281[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3325[.

)5(ككرولهكأمحدك]19994[،كوصححهكلألابةينكيفكلاثشلكلملستطةبك]1 / 757[. 
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لألسقع،كوضعفهك بنك ولثراك عنك )750(ك مةجاك لبنك رولهك فهوكضعيف،ك وجمانينكْم«ك صبيانكْم، 

لألابةينكيفكضعيفكلجلةمعك)2636).

،ك فتعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأحفةدهك ةنكمب ّيًةكعىلكلالأفِا،كولالمحِا؛كفةاطفُلكلاصغرُيكحيتةجكإىلكلحلبِّ

كجّدًلك كرضوريٌّ ولاعطِف،كولحل ةِنكمنكولاديه؛ك امكحيتةُجكإىلكلاطعةِم،كولارشلِب،كفةاغذلُءكلاعةطفيُّ

اب ةءكمخصّيٍاكسوّيٍاكغرِيكمضطلبٍا.ك

ولقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص شديد احلبِّ هلم:

عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كخلجُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكطةئفٍاكمَنكلا ّهةِركالكيكّرش ي،كوالك

كلنرصَف؛كحّتىكأتىكخبةَءكفةطشَا. أ ّرشُه؛كحّتىكجةَءكسوَقكب يكقي قةَع،كثمَّ

فقةَل:ك»أثمَّ لكُع، أثمَّ لكُع؛ يعني حسنًا«)1).

فظ  ّةكأّنُهكإّنامكحتبسُهكأّمُهكألْنكتغّسرُهكوتربسُهكسخةبًة)2).

كولحٍدكم هامكصةحبُه. فرْمكيربْثكأْنكجةَءكيسعىكحّتىكلعت َقك لُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »الليّهمَّ إينيّ أحبيُّه فأحبيُّه، وأحبْب مْن حيبيُّه«.

كبعَدكمةكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةكقةَل)3). كمَنكلحلسِنكبِنكعيلٍّ كإيلَّ قةَلكأبوكهليلَة:كفامك ةَنكأحٌدكأحبَّ

لستحبةُبكمالطفِاك فيِه:ك م هامكصةحبه(ك لعت َقك ّلكولحدك النووي:ك)جةَءكيسعىكحّتىك قال 

كومدلعبتهكرمحًاكاُه،كواطفًة،كولستحبةبكلاّتولضعكمَعكلألطفةل،كوغريهْم. لاّصبيِّ

)1(ككلاّركُعكيطرقكعىلكمع ينِيكأحدمهةكلاّصغرُي،كولآلخلكلاّرئيُم،كولملللدكه ةكلألّول.
)2(ككلاسـخةب:كهَوكخيٌطكي ظمكفيِهكخلزكويربسـهكلاّصبيةنكولجلولري.كوقيَلكهَوكقالدةكتّتخذكمْنكقلنفلكونحوِه،ك

وايَسكفيهةكمَنكلاّرؤاؤكولجلوهِلكمىٌء.كلا هةياك]349/2[[.
)3(ككرولهكلابخةريك]5884[كومسرمك]2421[.
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لاّزي ا،كولستحبةبك لاّصبيةِنكلاقالئدكولاّسخب،كونحوهةكمَنك إابةِسك ويفكلحلديث:كجولُزك

ت ظيفهْمكالكسّيامكع دكاقةئهْمكأهلكلافضل)1). 

وقد كان احلفيدان L رحيانتيه من الدنيا:

نيا«)2).  قةَلكلبُنكعشَل:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»إنَّ احلسَن واحلسنَي مها رحيانتاَي مَن الديّ

كلألوالدكيشّشوَن،كويقّبروَنكفكأهّنْمكمْنكمجراك واملعنى:كأهّنامكممّةكأ لم يكلهللّ،كوحبةينكبِه؛كألنَّ

لاّليةحني.ك

وقواه:ك»مَنكلاّدنية«كأْي:كنصيبيكمْنكلاّلحيةنكلاّدنيوّي)3).

وكان يقبل أطفاله ويضمهم إىل صدره:

كوع دُهكلألقلُعكبُنكحةبٍسك Iكقةَل:كقّبَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلحلسَنكبَنكعيلٍّ عنكأيبكهليلَةك

كجةاسًة. لاّتشيشيُّ

كيلكعرشًةكمْنكلاواِدكمةكقّبرُتكم هْمكأحدًل. فقةَلكلألقلُع:كإنَّ

كقةَل:ك»مْن ال يرحُم ال يرحُم«)4). ف ظَلكإايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكثمَّ

كتقبيَلكلاوادكإّنامكيكونكارّشفقِاكولاّلمحا،كو ذلك »ويفكجولبكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكاألقلِعكإمةرٌةكإىلكأنَّ

لاّضّمكولاّشّمكولملعةنقا«)5). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]15 / 193[كبترصف.
)2(ككرولهكلابخةريك]ك3753[،كولارتمذيك]3770[،كولارفظكاه.

)3(ككفتحكلابةريك]10 / 427[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك5997[،كومسرمك]2318[.

)5(ككفتحكلابةريك]10 / 430[
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وحيمل أحفاده عىل عاتقه:

عىلك هذلك وحسنٌيك ومعُهكحسٌنك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوُلك عري ةك خلَجك قةَل:ك Iك هليلَةك أيبك عْنك

عةتقِه،كوهذلكعىلكعةتقِه،كوهَوكيرثُمكهذلكمّلًة،كويرثُمكهذلكمّلًة)1).

حّتىكلنتهىكإاي ة،كفقةَلكاُهكرجٌل:كيةكرسوَلكلهللكإّنَككحتّبهام.

فقةَل:ك»مْن أحبيّهام؛ فقْد أحبيّني، ومْن أبغضهام؛ فقْد أبغضني«)2).

كملسو هيلع هللا ىلصكبحةا ةكلايوَمكيفكلاتعةمِلكمعكأوالدنةكرأيَتكلاعجبكلاعجةَب،ك وإذلكقةرنَتكحةَلكلا بيِّ

فةاكثريونكتل ولكلالعةيَاكولملدلعبَاكألطفةهلمكعىلكعةتِقكلخلةدمةِت،كفيصبُحكلاطفُلكويشيس،كوهوك

يفكأحضةِنكترككلألمكلملصط عِا،كالكيعلُفكسبياًلكإىلكح ةِنكأّمِهكوأبيه.

أ  ةِفك يفك نشئولك لاذينك لايوِمك صغةُرك يكةُدك والك ور يكًا،ك ضعيفًاك تبدوك لاطفِلك اغاك حتىك

لخلةدمةِتكيفصحونكلاقوَل؛كوذاككرلجعكإىلكتأثريكلخلةدمةتكعريهم.

ويسيل لعاب حفيده عليه فال ينزعج من ذلك:

واعةبُهك عةتقِه،ك كعىلك بِنكعيلٍّ لحلسنِيك كملسو هيلع هللا ىلصكحةمَلك لا ّبيَّ رأيُتك قةَل:ك Iك هليلَةك أيبك فعْنك

يسيُلكعريِه)3).

بل كان ميصُّ شفة احلسن:

كاسةنُهكأْوكقةَلكمفتُه؛كيع يكلحلسَنكبَنك عْنكمعةويَاكIكقةَل:كرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيشصُّ

كصرولُتكلهللكعريِه،كوإّنُهكاْنكيعّذَبكاسةٌنكأْوكمفتةِنكمّصهامكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)4). عيلٍّ

)1(ككيع ي:كيقّبل
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]143[،كوأمحدك]9381[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2895[.

)3(ككرولهكلبنكمةجهك]685[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلبنكمةجاك]536[.
)4(ككرولهكأمحدك]16406[،كوصححهكمعيبكلألرنةؤوط.
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ويركبهم معه، عىل دابته:

عْنكعبِدكلهللكبِنكجعفٍلكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكقدَمكمْنكسفٍلكترّقَيكبصبيةِنكأهِلكبيتِه،ك
كجيَءكبأحِدكلب ْيكفةطشَا،كفأردفُهك قةَل:كوإّنُهكقدَمكمْنكسفٍلكفسبَقكيبكإايِه،كفحشر يكبنَيكيديِه،كثمَّ

خرفُه)1).

بغرتُهك كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كولحلسِن،كولحلسنِي،ك ب بيِّ اقْدكقدُتك قةَل:ك أبيِه،ك بِنكسرشَاكعْنك إيةِسك وعْنك
كملسو هيلع هللا ىلص،كهذلكقّدلمُه،كوهذلكخرفُه)2). لاّشهبةَء،كحّتىكأدخرتهْمكحجلَةكلا ّبيِّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يالعب األطفال، ويضاحكهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكطعةٍمكدعولك كيعىلكبَنكمّلَةكحّدثهْم:كأهّنْمكخلجولكمَعكلا ّبيِّ عْنكسعيِدكبِنكأيبكرلمٍدكأنَّ
اُه.كفإذلكحسنٌيكيرعُبكيفكلاّسّكِا.

كهةكه ة،كوهةكه ة،كويضةحكُهك كملسو هيلع هللا ىلصكأمةَمكلاقوِم،كوبسَطكيديِه،كفجعَلكلاغالُمكيفلُّ فتقّدَمكلا ّبيُّ
كملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكأخذُه،كفجعَلكإحدىكيديِهكحتَتكذق ِه،كولألخلىكيفكفأِسكرأسِه)3)كفقّبرُه.ك لا ّبيُّ

مَن  سبٌط  حسنٌي  حسينًا،  أحبَّ  مْن  اهلل  أحبَّ  حسنٍي،  مْن  وأنا  منيّي،  »حسنٌي  وقةَل:ك
األسباِط«)4). 

»حسني منيّي وأنا مْن حسني«كأْي:كبي  ةكمَنكلالحّتةدكولالّتصةلكمةكيصّحكأْنكيقةلك ّلكم هامك
مَنكلآلخل.

»حسنٌي سبٌط مَن األسباِط«كأْي:كأّمٌاكمَنكلألمِمكيفكلخلرِي؛كولألسبةُطكيفكأوالِدكإسحةَقكبِنك
إبللهيَمكلخلريِلكبش زاِاكلاقبةئِلكيفكواِدكإسامعيَل.

)1(ككرولهكمسرمك]2428[.

)2(ككرولهكمسرمك]2423[.
)3(ككهَوكطلفكمؤّخلهكلمل ترشكعىلكلاقفة.

)4(ككرولهكلبنكمةجهك]144[كولارتمذيك]3775[كخمترصًل،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1227[. 
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وحيتشُلكأْنكيكوَنكلملللُد:كأّنُهكيتشّعُبكم ُهكقبيرٌا،كويكوُنكمْنكنسرِهكخرٌقك ثرٌي،كفيكوُنكإمةرًةك
كنسرُهكيكوُنكأ ثَلكوأبقى،كو ةَنكلألمُلك ذاَك)1). إىلكأنَّ

ويدعو هلم بالرمحة:

كعْنكأسةمَاكبِنكزيٍدكL:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيأخذين،كفيقعدينكعىلكفخذِه،كويقعُدكلحلسَنك
كيضّشهام. عىلكفخذِهكلألخلىكثمَّ

كيقوُل:ك»الليّهمَّ ارمحهام فإينيّ أرمحهام«)2). ثمَّ

إذا أتاه يشٌء من اهلدايا؛ فألحفاده منها نصيٌب: و

كملسو هيلع هللا ىلص  ملةك ةنكارهديِاكأثٌلكطّيٌبكيفكلا فسكلابرشيِاكعةّمٍا،كويفكنفوسكلألطفةلكخةصا،ك ةنكلا ّبيُّ

يتحفكأحفةدهكبةهلدلية.

كأهدلهةكاُه؛كفيهةك كملسو هيلع هللا ىلصكحريٌاكمْنكع ِدكلا ّجةيشِّ فعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقدمْتكعىلكلا ّبيِّ

.ك كحبيشٌّ خةتٌمكمْنكذهٍب،كفيِهكفصٌّ

قةاْت:كفأخذُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعوٍدكمعلضًةكع ُهكأْوكببعِضكأصةبعِه.

ْ هبذا يا بنييُّة«)3). كدعةكأمةمَاكلب َاكأيبكلاعةِصكلب َاكلب تِهكزي َبكفقةَل:ك»حتيليّ ثمَّ

وكان يربيهم منذ الصغر عىل ترك املحّرمات:

كLكتلًةكمْنكتِلكلاّصدقِا،كفجعرهةكيفكفيِه. عنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كأخَذكلحلسُنكبُنكعيلٍّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »كْخ كْخ«؛كايطلحهة. فقةَلكلا ّبيُّ

)1(ككحتفاكلألحوذيك]178/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6003[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4235[،كولبنكمةجاك]3644[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلبنكمةجاك]2939[.
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دقَة«)1). ا ال نأكُل الصيّ كقةَل:ك»أما شعرَت أنيّ ثمَّ

»كْخ كْخ«كهَيك رشاكيزجُلكهبةكلاّصبيةُنكعِنكلملستقذرلت،كفيقةلكاُه:ك) ْخ(كأِي:كلتل ُه.ك

عىلك ولجبك وهذلك تعةطيه،ك مْنك وت عك لاكبةر،ك يوّقةُهك مةك يوّقوَنك لاّصبيةنك ك أنَّ لحلديث:ك ويفك

.ك لاويلِّ

وفيه:كتأديبهْمكبامكي فعهْمكوم عهمكممّةكيرّضهْمكومْنكت ةوِلكلملحّلمةِت،كوإْنك ةنولكغرَيكمكّرفنَيك
ايتدّربولكبذاَك)2).

الولد جمبنٌة مبخلٌة:

إايِه،ك فضّشهامك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ إىلك يسعيةِنك ولحلسنُيك لحلسُن،ك جةَءك قةَل:ك أّنُهك ك لاعةمليِّ يعىلك عْنك
وقةَل:ك»إنَّ الولَد مبخلٌة جمبنٌة«)3).

باماه،ك يبخَلك أنك عىلك لإلنسةَنك لاوادك ك حبُّ حيشُلك فقدك وجيبُن،ك لإلنسةَنك يبخُلك ألجرهك أي:ك
وحيشرهكعىلكلجلبِنكولخلوِفكمنكلملوِتكألجرهم)4).

ويفكهذلكإمةرٌةكإىلكمّدِةكحّبهكملسو هيلع هللا ىلصكارحسنكولحلسنِي؛كحيثكضّشهام،كوقةلكمةكقةل.

فهذهكحةاهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأحفةده؛ك يفك ةنكيششرهمكبلمحته،كوحّبه،كوعطفه،كورعةيته،كملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككرولهكلابخةريك]1419[،كومسرمك]1069[.
)2(ككرشحكلا وويك]175/7[،كفتحكلابةريك]3 / 355[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]3656[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1989[.
)4(ككحةمياكلاس ديك]7/ 72[.
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واألك��ب��اُدوأع���زُّ م��ْن أوالدن����ا األح��ف��اُد األرواُح  لنا  وه���ُم 

عليّهْم حابِة  الصيّ مجَد  لهْم  األجم���اُدنحكي  وت��رج��ُع  يستبسلوَن 

نبييّنا احميَن  الريّ ال��ج��دوِد  أح��ف��ادُه األس��ب��اُط واألس��ي��اُدخيُر 

ِه جديّ بشرى  فكاَن   ، الحفيُد  مهاُدولَد  ال��ول��ي��ِد  للطيّفِل  وي����داُه 

أذان��ُه الوليِد  أذِن  في  امل��ي��الُدويصبُّ  يستفتُح  ب���ِه  ع��ذب��ًا 

محنيّكًا الليّذيِذ  ي��ِق  وال��ريّ زاُدبالتيّمِر  ���ِة  ال���ربييّ ب���نَي  م��ث��ل��ُه  م��ا 

اهْم ، فأحسَن وصفهْم م��راُدبالحسِن سميّ الوليِد  وس��ِم  يف  واحل��س��ُن 

يًا مفديّ بالكباِش  عنهْم  أع��ي��اُدويعقُّ  ��ا  ف��ك��أنيّ  ، ًا  وم���ب���رشيّ

وع��ادواكْم كاَن حجُر المصطفى مهدًا لهْم عليِه  ب��ال��وا  ول��ْو  حتيّى 

ها جديّ عاتِق  ف��وَق  أمامَة  األح��ف��اُدوانظْر  فلتحمِل   ، هب��ا  ص��ىليّ 

فوقهْم ويمسُح   ، يرقيهْم  اُدبدعاُه  احلسيّ ب��ِه  يغرى  ق��ْد  والطيّفُل 

صدرِه في  حبيّهْم  مْن  هْم  ف��ؤاُدويضميّ منُه  بالتيّحناِن  ويفيُض 

هْم خديّ ويمسَح  يقبيّلهْم  ووداُدحتيّى  تعطيٌّف  ذاَك  مثُل  ه��ل 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أقاربه

كملسو هيلع هللا ىلصكأرعىكلخلرِقكاقليٍب،كوأح ةهمكعىلكرحٍم،كوأ ثلهمكإحسةنًةكإىلكأهٍل،كمهدك  ةنكلا بيُّ
لملخةاطونكاهكملسو هيلع هللا ىلصكبذاك،كفوصفهكولصفهمكبأنهكملسو هيلع هللا ىلصك ةن:ك)أبّلكلا ّةِس،كوأوصلكلا ّةِس()1).

وكان له من األعامم:

أسدكلهللكوأسدكرسواهكسيدكلاشهدلءكمحزةكبنكعبدكلملطرب،كولاعبةس،كوأبوكطةابكولسشهك
وقثم،ك ورضلر،ك ولملقوم،ك لاكعبا،ك وعبدك ولازبري،ك لاعزى،ك عبدك ولسشهك هلبك وأبوك م ةف،ك عبدك
بعضهمك وجعلك ولحلةرث،ك نوفل،ك وقيل:ك مصعب،ك ولسشهك ولاغيدلقك حجل،ك واقبهك ولملغريةك

لحلةرثكولملقومكولحدل)2).

كأعاممِهكلحلةرُث،كوأصغلهْمكس ًّة:كلاعّبةُس. وأسنُّ

ومل يدرك اإلسالم من أعاممه إال أربعة:كأبوكطةاب،كوأبوكهلب،كومحزة،كولاعبةس،كوأسرمك
م همكلث ةنكفقط.

وأّما عاّمتُه ملسو هيلع هللا ىلص، فستٌة:

كصفّيُاكأّمكلاّزبرِيكبِنكلاعّولم،كوعةتكُا،كوبّلُة،كوأروى،كوأميشُا،كوأّمكحكيِمكلابيضةِء.

.I1(ككرولهكمسرمك]1072[كعنكعبدكلملطربكبنكربيعاك(
)2(ككزلدكلملعةدك]1 /104[.
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أسرَمكم هّنكصفّيُا،كولخترَفكيفكإسالِمكعةتكَا،كوأروى)1).

وأما أبناُء عّمه:

فبرغولكمخسًاكوعرشين،ك رهمكأسرشولكإالكلث ةنك)طةابكبنكأيبكطةاب،كوعتيباكبنكأيبكهلب(،ك

ومنكأمهُلكأب ةِءكعّشه:كعيلكبنكأيبكطةاب،كوجعفلكبنكأيبكطةاب،كوعقيلكبنكأيبكطةاب،كوعبدك

لهللكبنكعبةس،كولافضلكبنكلاعبةس،كوعبيدكلهللكبنكعبةس،كوقثمكبنكلاعبةس،كوأبوكسفيةنكبنك

لحلةرث،كوربيعاكبنكلحلةرث.

ومن بنات عمه:

كهةنئكب ُتكأيبكطةاب،كوضبةعاكب تكلازبري،كودّرةكب تكأيبكهلب،كوأمةماكب تكمحزة. أمُّ

وله من أوالد العاّمِت:

عةتكا،ك لب ةك وزهرٌيك لهللك وعبُدك بيضةء،ك بُنك عةمُلك م هم:ك ب ةت،ك وثالُثك رجاًل،ك عرَشك أحَدك ك

وعبُدكلهللكبنكجحش،كوعبيُدكلهللكبنكجحش،كولازبرُيكبنكلاعولم،كوزي ُبكب تكجحش،كومح ُاك

ب تكجحش.كو رهمكأسرشول،كوثبتولكعىلكلإلسالِمكإالكعبيدكلهللكبنكجحش.

وكان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إخوٌة من الرضاعة: 

محزةكبنكعبدكلملطرب،كوأبوكسرشاكبنكعبدكلألسد،كوأبوكسفيةنكبنكلحلةرث،كوآسيا،كولاشيامء.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يويص بأقاربه وأهل بيته خرياً: 

فعنكزيدكبنكأرقمكIكقةل:كقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومًةكفي ةكخطيبًة،كبامٍءكيدعىكمّخًةكبنَيكمّكَاك

ا النيّاُس إنيّام أنا برٌش، يوشُك أْن يأيَت  كقةَل:ك»أهييّ ولملدي ِا.كفحشَدكلهللَّ،كوأث ىكعريِه،كووعَظ،كوذّ َل،كثمَّ

رسوُل ربيّ فأجيَب، وأنا تارٌك فيكْم ثقلنِي: 

)1(ككزلدكلملعةدك]105/1[.
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هلام كتاُب اهلل، فيِه اهلدى والنيّوُر، مِن استمسَك بِه وأخَذ بِه كاَن عىل اهلدى، ومْن أخطأُه  أويّ

. ضلَّ

ركُم اهلل يف أهِل بيتي«. ركُم اهلل يف أهِل بيتي، أذكيّ ركُم اهلل يف أهِل بيتي، أذكيّ وأهُل بيتي، أذكيّ

قةلكحصنُيكبُنكسربَة:كومْنكأهُلكبيتِهكيةكزيُد؟كأايَسكنسةؤُهكمْنكأهِلكبيتِه؟كقةَل:كنسةؤُهكمْنك

كوآُلكعقيٍلك أهِلكبيتِه،كواكْنكأهُلكبيتِهكمْنكحلَمكلاّصدقَاكبعدُه.كقةَلكومْنكهْم؟كقةَل:كهْمكآُلكعيلٍّ

وآُلكجعفٍلكوآُلكعّبةٍس)1).

و ةنكأبوكبكلكلاصديقكيقول:ك»لرقبولكحمّشدًلكملسو هيلع هللا ىلصكيفكأهِلكبيتِه«)2).

ولملللقبُاكاريّشِءكلملحةفظاكعريِه،كيقول:كلحفظوُهكفيهْم،كفالكتؤذوهْم،كوالكتسيئولكإايهْم)3).

ك كأبةكبكٍلكقةَلكاعيل:ك»ولّاذيكنفيسكبيدِهكاقللبُاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأحبُّ وعْنكعةئشَاكJكأنَّ

كأْنكأصَلكمْنكقللبتي«)4). إيلَّ

وزار رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قرب أمه، وبىك عنده.

كملسو هيلع هللا ىلصكقرَبكأّمِه،كفبكىكوأبكىكمْنكحواُه،كفقةَل:ك»استأذنُت  فعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كزلَركلا ّبيُّ

ا  ربيّ يف أْن أستغفَر هلا فلْم يؤذْن يل، واستأذنتُه يف أْن أزوَر قربها فأذَن يل، فزوروا القبوَر؛ فإنيّ

ُر املوَت«)5).  تذكيّ

و ةنكبكةؤُهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكمةكفةهتةكمْنكإدرلككأّيةمه،كولإليامنكبِه.

)1(ككرولهكمسرمك]2408[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]3713[.

)3(ككفتحكلابةريك]79/7[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3712[.

)5(ككرولهكمسرمك]976[.
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لا ةُسكحواه،ك فجرَس،كوجرسك قرٍب،ك رسِمك إىلك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيُّ لنتهىك قةل:ك Iك بليدةك وعنك

فجعَلكحيّلُككرأسُهك ةملخةطِب،كثمكبكى.

فةستقبرُهكعشُلكبنكلخلطةبكIكفقةل:كمةكيبكيَككيةكرسوَلكلهلل؟

»هذا قرُب آمنَة بنِت وهٍب، استأذنُت ربيّ يف أْن أزوَر قربها، فأذَن يل، واستأذنتُه يف  فقةل:ك

تها، فبكيُت«. االستغفاِر هلا فأبى، وأدركتني رقيّ

قةل:كفامكرأيُتكسةعًاكأ ثلكبة يًةكمنكترككلاسةعا)1).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً عىل دعوة أقاربه إىل اإلسالم: 

:ك]ڇ ڇ  كوجلَّ عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكأنزَلكلهللكعزَّ

ڇ[ ]لاشعللء:ك214[،كفقةَل:ك»يا معرَش قريٍش، اشرتوا أنفسكْم، ال أغني عنكْم مَن اهلل 
شيئًا، يا بني عبِد مناٍف، ال أغني عنكْم مَن اهلل شيئًا.

َة رسوِل اهلل، ال أغني  يا عبيّاُس بَن عبِد املطيّلِب، ال أغني عنَك مَن اهلل شيئًا، ويا صفييُّة عميّ

ٍد، سليني ما شئِت مْن مايل، ال أغني عنِك مَن اهلل شيئًا)2). عنِك مَن اهلل شيئًا، ويا فاطمُة بنَت حمميّ

معناُه:كالكتّتكرولكعىلكقللبتيكفإيّنكالكأقدركعىلكدفعكمكلوهكيليدُهكلهللكبكْم.

سأصرهةك أيك ببالهلا«ك سأبليّها  رمحًا  لكْم  أنَّ  »غري  زيةدة:ك )204(ك مسرمك ع دك رولياك ويفك

بةملعلوِفكلااّلئقكهبة.

كلحلّجاكإذلكقةمْتكعريهْمكتعّدْتكإىلكغريهْم)3). كيفكلألملكبإنذلِركلألقلبنَيكأّوالًكأنَّ ولارّسُّ

)1(ككرولهكلابيهقيكيفكدالئلكلا بوةك]189/1[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلاسريةك]ص23[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]2753[،كومسرمك]206[.

)3(ككفتحكلابةريك]503/8[.
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ومن دعوته ملسو هيلع هللا ىلص ألقاربه:

كيدخُلكيفكلإلسالم.ك كدعوتهكاعيلكIكوهوكصغرٌي؛كفةستجةبكوآمن،كفكةنكأوَلكصبيٍّ

كوهَوك قةلكلارتمذي:كقةَلكبعُضكأهِلكلاعرِم:كأّوُلكمْنكأسرَمكمَنكلاّلجةِلكأبوكبكٍل،كوأسرَمكعيلٌّ

غالٌمكلبُنكثامِنكس نَي،كوأّوُلكمْنكأسرَمكمَنكلا ّسةِءكخدجيُا)1).

إحلاحه عليه ليؤمن.  ومن ذلك أيضاً: حرصه عىل هداية عّمه أب طالب، و

لاوفةُةكجةءُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك أبةكطةاٍبك مّلةكحرضْتك قةَل:ك أبيِهك لملسّيِبكعْنك بنك فعنكسعيدك

فوجَدكع دُهكأبةكجهٍلكوعبَدكلهللكبَنكأيبكأمّيَاكبِنكلملغريِة.

، قْل: ال إلَه إاليّ اهللُ، كلمًة أحاجُّ لَك هبا عنَد اهلل«كويفكروليا:ك»أشهد لك هبا عند اهلل«.  فقةَل:ك»أْي عمِّ

فقةَلكأبوكجهٍلكوعبُدكلهللكبُنكأيبكأمّيَا:كأتلغُبكعْنكمّرِاكعبِدكلملّطرِب.ك

فرْمكيزْلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعلضهةكعريِه،كويعيدلنِهكبترَككلملقةاِا،كحّتىكقةَلكأبوكطةاٍبكآخَلكمةك

 ّرشهْم:كهوكعىلكمّرِاكعبِدكلملّطرِب،كوأبىكأْنكيقوَل:كالكإاَهكإاّلكلهللُ.ك

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل ألستغفرنَّ لَك ما ملْ أنَه عنَك«.

ڤ[]لاتوبا:113[،ك ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ]ٿ  لهللُ:ك فأنزَلك

]ک ک ک گ گ گ   گ ڳ  وأنزَلكلهللكيفكأيبكطةاٍب،كفقةَلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

ڳ ڳ[ك]لاقصص:56[)2).

ويفكرولياكصحيحاكع دكأمحدك)9327(،كفقةَلكأبوكطةاب:ك»اوالكأْنكتعرّيينكقليشكيقواوَنك

مةكمحرُهكعريِهكإاّلكجزعكلملوت؛كألقلرتكهبةكعي ك«.

)1(ككس نكلارتمذيك]642/5[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]3884[كومسرمك]24[.
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ومع أن عمه مات عىل الكفر، إال أنه ملسو هيلع هللا ىلص شفع له حتى خّفَف عنه العذاب.

كملسو هيلع هللا ىلصكاهكيفكذاك. كأهلكلا ةِركعذلبًةكيوَمكلاقيةما؛كبسببكمفةعِاكلا بيِّ فأبوكطةابكهوكأخفُّ

النيّاِر عذابًا أبو طالٍب، وهَو  »أهوُن أهِل  Lكأنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك لبِنكعبةٍسك عنك
منتعٌل بنعلنِي يغيل منهام دماغُه«)1).

وعِنكلاعّبةِسكبِنكعبِدكلملّطرِبكIكأّنُهكقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كهْلكنفعَتكأبةكطةاٍبكبيشٍء؛ك
فإّنُهك ةَنكحيوطَككويغضُبكاَك؟

رِك األسفِل مَن النيّاِر«)3). قةَل:ك»نعْم، هَو يف ضحضاٍح مْن ناٍر)2)، ولوال أنا؛ لكاَن يف الديّ

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يثين عىل قرابته، ويعرف هلم حقهم وقدرهم: 

فعْنكلملّطرِبكبِنكأيبكودلعَاكقةَل:كجةَءكلاعّبةُسكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفكأّنُهكسشَعكميئًة؛كفقةَمك
كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلمل رِب،كفقةَل:ك»مْن أنا؟«. لا ّبيُّ

فقةاول:كأنَتكرسوُلكلهللكعريَككلاّسالُم.

ُد بُن عبِد اهلل بِن عبِد املطيّلِب، إنَّ اهلل خلَق اخللَق، فجعلني يف خريهْم فرقًة،  قةَل:ك»أنا حمميّ
ثمَّ جعلهْم فرقتنِي، فجعلني يف خريهْم فرقًة، ثمَّ جعلهْم قبائَل، فجعلني يف خريهْم قبيلًة، ثمَّ 

جعلهْم بيوتًا، فجعلني يف خريهْم بيتًا، وخريهْم نسبًا«)4). 

ُه سمَع شيئًا«كأْي:كمَنكلاّطعِنكيفكنسبِه،كأْوكحسبِه. »وكأنيّ

واملعنى:كجةَءكلاعّبةُسكغضبةَنكبسبِبكمةكسشَع،كطع ًةكمَنكلاكّفةِركيفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

وهذلكمنكتةمكلاث ةءكعىلكقللبتهكملسو هيلع هللا ىلصك.ك

)1(ككرولهكمسرمك]211[.
)2(ككلاضحضةح:كمةكيبرغكلاكعبنيكمنكلملةء.كلا هةياك]164/3[.

)3(ككرولهكمسرمك]209[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]3455[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1472[.
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وعْنكسعِدكبِنكأيبكوّقةٍصكقةَلكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكارعّبةِس:ك»هذا العبيّاُس بُن عبِد املطيّلِب 
ًا وأوصلها«)1). أجوُد قريٍش كفيّ

وكان يأخُذ بنصيحة عمه العباس ومشورته:

بأيبك لملّطرِبك بُنكعبِدك لاعّبةُسك لافتِحكجةءُهك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعةَمك أنَّ Lك لبِنكعّبةٍسك عِنك
كلاّظهللِن)2). سفيةَنكبِنكحلٍب،كفأسرَمكبشلِّ

كهذلكلافخِل،كفرْوكجعرَتكاُهكميئًة. كأبةكسفيةَنكرجٌلكحيبُّ فقةَلكاُهكلاعّبةُس:كيةكرسوَلكلهلل،كإنَّ

قةَل:ك»نعْم مْن دخَل داَر أب سفياَن؛ فهَو آمٌن، ومْن أغلَق عليِه بابُه؛ فهَو آمٌن«)3).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يصّحُح هلم عبادهتم: 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأتىكحةجتُه،كفغسَلكوجهُهك كع َدكميشونَا،كفقةَمكلا ّبيُّ عِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كبتُّ
كتوّضَأكوضوءًلكبنَيكوضوءيِنكملْكيكثْل،كوقْدك كقةَم،كفأتىكلاقلبَا،كفأطرَقكم ةقهة،كثمَّ كنةَمكثمَّ ويديِه،كثمَّ

أبرَغ،كفصىّل.

فقشُت،كفتشّطيُتك للهيَاكأْنكيلىكأيّنك  ُتكأرقبه،كفتوّضأُت،كفقةَمكيصيّل،كفقشُتكعْنكيسةرِه،ك
فأخَذكبأذين،كفأدلرينكعْنكيشي ِه...لحلديث)4).

وكان إذا وقع أحدهم يف منكٍر؛ أنكر عليه، ورصفه عنه.

عْنكعبِدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك ةَنكلافضُلكرديَفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجةءْتكلملأٌةكمْنك
كلآلخِل. كملسو هيلع هللا ىلصكيرصُفكوجَهكلافضِلكإىلكلاّشقِّ خثعَم،كفجعَلكلافضُلكي ظُلكإايهة،كوت ظُلكإايِه،كوجعَلكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكأمحدك]1613[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3326[.
)2(ككموضعكبقلِبكمّكا.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]ك3031[كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]3021[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6316[،كومسرمك]763[.
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كأدر ْتكأيبكميخًةك بريًل،كالكيثبُتك كفليضَاكلهللكعىلكعبةدِهكيفكلحلجِّ فقةاْت:كيةكرسوَلكلهلل،كإنَّ
كع ُه؟ عىلكلاّللحرِاكأفأحجُّ

قةَل:ك»نعْم«.كوذاَككيفكحّجِاكلاودلِع)1).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستعنُي هبم يف املواقف املهمة:

،كفولعدنةك ففيكقصاكبيعاكلاعقبِاكلاتيكيلوهيةك عُبكبُنكمةاٍككIكقةل:كخلج ةكإىلكلحلجِّ
رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعقبَاكمْنكأوسِطكأّيةِمكلاّترشيِق.

عبِدك بُنك لاعّبةُسك عّشُهك يومئٍذك ومعُهك جةءنةك حّتىك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك ن تظُلك بةاّشعِبك فةجتشع ةك
كأْنكحيرَضكأمَلكلبِنكأخيِهكويتوّثُقكاُه. لملّطرِب،كوهَوكيومئٍذكعىلكديِنكقومِه،كإاّلكأّنُهكأحبَّ

كحمّشدًلكم ّةك فراّمكجرس ةك ةَنكلاعّبةُسكبُنكعبِدكلملّطرِبكأّوَلكمتكّرٍم،كفقةَل:كيةكمعرَشكلخلزرِج،كإنَّ
كمْنكقومِهكوم عٍاكيفك حيُثكقْدكعرشتْم،كوقْدكم ع ةُهكمْنكقوم ةكممّْنكهَوكعىلكمثِلكرأي ةكفيِه،كوهَوكيفكعزٍّ
بردِه،كوإّنُهكقْدكأبىكإاّلكلالنحيةَزكإايكْمكولاّرحوَقكبكْم.كفإْنك  تْمكتلوَنكإّنكْمكولفوَنكاُهكبامكدعوتوُهك

إايِه،كومةنعوُهكممّْنكخةافُه،كفأنتْمكومةكحتّشرتْمكمْنكذاَك.

وإْنك  تْمكتلوَنكأّنكْمكمسرشوُهكوخةذاوُهكبعَدكلخللوِجكبِهكإايكْم،كفشَنكلآلَنكفدعوُه،كفإّنُهكيفك
كوم عٍاكمْنكقومِهكوبردِه. عزٍّ

فقر ة:كقْدكسشع ةكمةكقرَت،كفتكّرْمكيةكرسوَلكلهلل،كفخْذكا فسَك،كوالّبَككمةكأحببَت،كفتكّرَمك
،كورّغَبكيفكلإلسالِم....كلاخ)2). كوجلَّ رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفتال،كودعةكإىلكلهللكعزَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيسُن إىل أقاربه: 

كبأمورهمكويسعىكيفكتزويجك وقدكتعّددْتكوجوُهكإحسةنهكملسو هيلع هللا ىلصكإايهمكوت ّوعت،كفكةنكهيتمُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1513[،كومسرمك]1334[
)2(ككرولهكأمحدك]15371[كوصححهكلألابةينكيفكفقهكلاسريةك]146/1[.
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منكملكيتزوجكم هم،ك امكيفكلحلديثكعنكعبَدكلملّطرِبكبَنكربيعَاكبِنكلحلةرِثكقةَل:كلجتشَعكربيعُاكبُنك

لحلةرِثك]لبنكعمكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصك[،كولاعّبةُسكبُنكعبِدكلملّطرِبكفقةال:كولهللكاْوكبعث ةكهذيِنكلاغالمنِيك

]لملطربكبنكربيعاكولافضِلكبِنكعّبةٍس[كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفكّرامُه،كفأّملمهةكعىلكهذِهكلاّصدقةِت،ك

فأّديةكمةكيؤّديكلا ّةُس،كوأصةبةكممّةكيصيُبكلا ّةُس.

كبُنكأيبكطةاٍب،كفوقَفكعريهام،كفذ للكاُهكذاَك. فبي امكمهةكيفكذاَككجةَءكعيلُّ

كبُنكأيبكطةاٍب:كالكتفعال،كفَوكلهللكمةكهَوكبفةعٍل. فقةَلكعيلُّ

فةنتحةُهكربيعُاكبُنكلحلةرِثكفقةَل:كولهللكمةكتص ُعكهذلكإاّلكنفةسًا)1)كم َككعري ة،كفولهللكاقْدكنرَتك

صهَلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفامكنفس ةُهكعريَك.

:كأرسرومهة.كفةنطرقة. قةَلكعيلٌّ

كلضطجَعكعريِه،كوقةَل:كأنةكأبوكحسٍنكلاقلُم)2)،كولهللكالكأريُمكمكةين)3)  كردلءُهكثمَّ فأاقىكعيلٌّ

حّتىكيلجَعكإايكامكلب ة امكبحوِركمةكبعثتامكبِهكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)4).

فأخَذك جةَءك حّتىك ع دهة،ك فقش ةك لحلجلِةك إىلك سبق ةُهك لاّظهَلك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك فراّمكصىّلك قةَل:ك
راِن«)5). كقةَل:ك»أخرجا ما ترصيّ بآذلن ة،كثمَّ

كدخَلكودخر ةكعريِهكوهَوكيومئٍذكع َدكزي َبكب ِتكجحٍش. ثمَّ

لا ّةِس،ك لا ّةِس،كوأوصُلك ك أبلُّ أنَتك لهللك يةكرسوَلك فقةَل:ك أحدنة،ك تكّرَمك ك ثمَّ لاكالَم،ك فتول ر ةك

)1(ككأي:كحسدًل.
:كمع ةُهكلملقّدمكيفكلملعلفاكبةألموِركولاّلأيك ةافحِل )2(ككلاقلم:كهَوكلاّسّيد،كوأصرهكفحلكلإلبل.كقةَلكلخلّطةيبُّ

)3(ككأْي:كالكأفةرقه.
أْي:ك لخليبا،ك أْنكيكونكمع ةُهك أْيكجولبًة،كوجيوزك كحورًلك كعيلَّ ردَّ فامك يقةل:ك ّرشتهك ذاَك.ك أْي:كبجولِبك )4(ككبحوِرك

يلجعةكبةخليبِا،كقةَلكلاقةيض:كهذلكأمبُهكبسيةِقكلحلديث.
)5(ككمع ةُه:كجتشعةنِهكيفكصدور امكمَنكلاكالم.
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وقْدكبرغ ةكلا ّكةَح،كفجئ ة؛كاتؤّملنةكعىلكبعِضكهذِهكلاّصدقةِت،كف ؤّدَيكإايَكك امكيؤّديكلا ّةُس،ك

ونصيَبك امكيصيبوَن.

فسكَتكطوياًلكحّتىكأردنةكأْنكنكّرشُه،كوجعرْتكزي ُبكترشُعكعري ةكمْنكورلِءكلحلجةِبكأْنكالك

تكّرامُه)1).

ٍد  ا ال حتلُّ ملحميّ ٍد )2)، إنيّام هَي أوساُخ النيّاِس)3)، وإنيّ دقَة ال تنبغي آلِل حمميّ كقةَل:ك»إنَّ الصيّ ثمَّ

ٍد. ادعوا يل حمميَة بَن جزٍء«،كوهَوكرجٌلكمْنكب يكأسٍدك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلستعشرُهك وال آلِل حمميّ

عىلكلألمخةِس، ونوفَل بَن احلارِث بِن عبِد املطيّلِب.

قةَل:كفجةءلُه،كفقةَلكملحشيَا:ك»أنكْح هذا الغالَم ابنتَك«كارفضِلكبِنكعّبةٍسكفأنكحُه.

وقةَلكا وفِلكبِنكلحلةرِث:ك»أنكْح هذا الغالَم ابنتَك«كيل،كفأنكح ي.

وقةَلكملحشيَا:ك»أصدْق عنهام مَن اخلمِس كذا وكذا«)4).

مْنكلخلشس؛ك لاقلبىك مْنكسهمكذويك يليدك أْنك اخلمِس«كحيتشلك مَن  »أصدْق عنهام  وقواه:ك

ألهّنامكمْنكذويكلاقلبى،كوحيتشلكأْنكيليدكمْنكسهمكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكلخلشس)5).

ومن إحسانه ألقاربه ملسو هيلع هللا ىلص أن عّمه العباس ملّا جيء به أسرياً يف بدر، ومل يكن عليه ثوب، 

طلب له ثوباً حتى يلبسه.

عنكجةبلكبنكعبِدكلهللكLكقةَل:كمّلةك ةَنكيوَمكبدٍركأيَتكبأسةرىكوأيَتكبةاعّبةِسكوملْكيكْنكعريِهك

)1(ككيقةل:كأملَعكوملَعكإذلكأمةَركبثوبِهكأْوكبيدِه.
)2(ككفةاّصدقاكحمّلماكعريهمكسولءك ةنْتكبسبِبكلاعشلكأْوكبسبِبكلافقلكولملسك اكوغريمهةكمْنكلألسبةبكلاّثامنيا.

)3(ككأي:كأهّنةكتطهريكألمولهلْمكونفوسهْم،كفهَيك غّسةاِاكلألوسةخ.
)4(ككرولهكمسرمك]1072[.

)5(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]180/7[.
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كملسو هيلع هللا ىلص  كيقدُركعريِه)1)،كفكسةُهكلا ّبيُّ كملسو هيلع هللا ىلصكاُهكقشيصًةكفوجدولكقشيَصكعبِدكلهللكبِنكأيبٍّ ثوٌب،كف ظَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقشيصُهكلّاذيكأابسُه)2). إّيةُه،كفرذاَككنزَعكلا ّبيُّ

كأْنكيكةفئُه)3). كملسو هيلع هللا ىلصكيٌد؛كفأحبَّ قةَلكلبُنكعيي َا:ك ةنْتكاُهكع َدكلا ّبيِّ

وملا جاءه ماٌل من البحرين مل ينس عمه العباس.

كملسو هيلع هللا ىلصكبامٍلكمَنكلابحليِن)4). عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كأيَتكلا ّبيُّ

فقةَل:ك»انثروُه يف املسجِد«،كو ةَنكأ ثَلكمةٍلكأيَتكبِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلاّصالِة،كوملْكيرتفْتكإايِه.

فراّمكقىضكلاّصالَة،كجةَءكفجرَسكإايِه،كفامك ةَنكيلىكأحدًلكإاّلكأعطةُه.

إْذكجةءُهكلاعّبةُسكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأعط ي؛كفإيّنكفةديُتكنفيسكوفةديُتكعقياًل.ك]و ةَنكأرَسك

مَعكعّشهكلاعّبةسكيفكغزوةكبدر[.

فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »خْذ«.

كذهَبكيقّرُهك)5)،كفرْمكيستطْع. فحثةكيفكثوبه،ِكثمَّ

. فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكلؤمْلكبعضهْمكيلفعُهكإيلَّ

قةَل:ك»ال«.

)1(ككوإنامك ةنكذاككألنكلاعبةسك ةنكبنّيكلاطول،كو ذاكك ةنكعبدكلهللكبنكأيّب.
)2(ككأيكاعبدكلهللكبنكأيّبكع دكدف ه.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك3008[ 
بهك قدمك قدك و ةنك هجل،ك جموُسك وهمك لابحلين،ك أهلك جزياك لحلرضمّيك بنك لاعالءك بِهك أرسَلك لملةُلك وهذلك )4(كك

أبوكعبيدةكبنكلجلللح.
)5(ككمَنكلإلقاللكوهَوكلاّلفعكولحلشل.
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. قةَل:كفةرفعُهكأنَتكعيلَّ

قةَل:ك»ال«.

. كذهَبكيقّرُه،كفقةَلكيةكرسوَلكلهلل:كلؤمْلكبعضهْمكيلفعُهكعيلَّ ف ثَلكم ُه،كثمَّ

قةَل:ك»ال«.

. قةَل:كفةرفعُهكأنَتكعيلَّ

قةَل:ك»ال«.

كلنطرَق. كلحتشرُهكفأاقةُهكعىلك ةهرِه،كثمَّ ف ثَلكم ه،ُكثمَّ

كم هةكدرهٌم)1). فامكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوثمَّ

كأْوك ثَل.ك يفكهذلكلحلديِث:كبيةنك لمكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كوعدمكلاتفةتهكإىلكلملةلكقلَّ

وقدك ةنكلاعبةُسكIكعظياًمكجسياًمكمديَدكلاقوة،كفةاظةهُلكأنهكمحلكمةالك ثريًل،كوملكيش عُهك
لا بيكملسو هيلع هللا ىلص)2).

كلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكملكيع ُهكعىلكلحلشِل،كأوكيأمْلكأحدًلكبإعةنته؛كحتىكيقّرَلكممةكأخذكمنكلملةل،كوالك واعلَّ
حيشَلكإالكمةكيقدُركعىلكمحره،كوملكيلدكأنكيش عهكمنكأخذكمةكأرلَد.

ولاعبةسك ةنكمنكأغ ىكقليٍش،كوأ ثلهمكمةال،كواك هكغلمكبسببكمفةدلةكنفسه،كومفةدلةك
عقيلكمنكلألرِس.

إقناعه ملن مل يكن ينوي  ومن مساعدته ملسو هيلع هللا ىلص ألقاربه: حرصه عىل أدائهم للنسك معه، و

منهم اخلروج باملبادرة إىل ذلك.

؟«.  امكيفكقصاكضبةعاكJكحنيكدخلكعريهةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكفقةلكهلة:ك»أردِت احلجَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3165[كتعريقًة،كووصرهكأبوكنعيمكيفكلملستخلج،ك امكيفكفتحكلابةريك]516/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]3 / 178[كالبنكرجب.
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قةات:كولهللكمةكأجدينكإاّلكوجعًا.

ي واشرتطي، وقويل: الليّهمَّ حميليّ حيُث حبستني« )1).  فقةلكهلة:ك»حجيّ

وكان يتابع أموَر أقاربه، ويعتين بصحتهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكآلِلكحزٍمكيفكرقيِاكلحلّيِا. عنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةل:كرّخَصكلا ّبيُّ

وقةَلكألسامَءكب ِتكعشيٍس:ك»ما يل أرى أجساَم بني أخي ضارعًة؟)2) تصيبهُم احلاجُة؟«.

قةاْت:كال،كواكْنكلاعنُيكترسُعكإايهْم.

قةَل:ك»ارقيهْم«.

قةاْت:كفعلضُتكعريِه.

فقةَل:ك»ارقيهْم«)3).

ك كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومعُهكعيلٌّ كلمل ذِركب ِتكقيٍسكلألنصةرّيِاكJكقةاْت:كدخَلكعيلَّ وعْنكأمِّ
كنةقٌهك)4)،كوا ةكدوليل)5)كمعّرقٌا. وعيلٌّ

:ك»مْه؛  ؛كايأ َل،كفطفَقكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُلكاعيلٍّ فقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيأ ُلكم هة،كوقةَمكعيلٌّ
. كعيلٌّ إنيَّك ناقٌه«.كحّتىك فَّ

قةاْت:كوص عُتكمعريًلكوسرقًة،كفجئُتكبِه،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا عيلُّ أصْب مْن هذا؛ 
فهَو أنفُع لَك«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]5089[،كومسرمك]1207[كولارفظكاه.
)2(ككأيكنحيفا.

)3(ككرولهكمسرمك]2198[.
إايهك امُلكصّحتهكوقّوته.ك بةمللض،كملكيلجعك لاعهدك بلأكوأفةق،كو ةنكقليبك إذلك نةقٌهك ي قهكفهوك لملليضك نقهك )4(كك

لا هةياك]232/5[.
)5(ككمجُعكدلاياكوهيكلاعذُقكمنكلابرسكيعّرُقكفإذلكأرطَبكأ َل.كلا هةياك]349/2[.

)6(ككرولهكأبوكدلودك]3856[،كولارتمذيك]1960[،كولبنكمةجاك]3442[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]59[.



تعامالت النبي 168

واستعان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأقاربه ، واستناهبم واستعملهم يف كثري من شؤونه.

ومن ذلك: 

أملهكعرّيةكIكاي ةَمكيفكفللمهكايرَاكلهلجلة.••

تأمريهكعريةكIكيومكخيربكعىلكلجليِش.••

إعطةؤهكملسو هيلع هللا ىلصكعرّيةكمةكبقيكمنكبدنهكيفكلحلجكاي حلهة،كوأملهكملسو هيلع هللا ىلصكاهكبأنكيقوَمكعىلكبدنه،ك••
وبأنكيتصّدَقكعىلكلا ةسكبرحومهةكوجرودهةكوأجّرتهة)1).

كأملينك كملسو هيلع هللا ىلصكمةئَاكبدنٍا،كفأملينكبرحومهةكفقسشتهة،كثمَّ لا ّبيُّ Iكقةَل:ك»أهدىك فعنكعيلك
كبجرودهةكفقسشتهة«)2).  بجالهلةكفقسشتهة،كثمَّ

وجعلكلبَنكعشهكجعفلًلكعىلكرأسكلملهةجلينكإىلكلحلبشا،كوأّوَلكمنكمحلكرسةااكإىلكمرككلحلبشا.ك

وهوكلاذيكتكرمكأمةمكلا جةيشكمةرحًةكاهكدينكلإلسالمكبأوجزكعبةرة.

وملا قدم جعفر من احلبشة فرح ملسو هيلع هللا ىلص بقدومه ورسَّ بذلك:

و ةنكقدكقدمكعىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعَدكفتحكخيرب،كفقةمكإايهكولاتزمهكملسو هيلع هللا ىلص،كوقّبَلكمةكبنيكعي يِهك
: بقدوِم جعفر أْو بفتِح خيرب«)3).  ام أنا أرسُّ ولعت قه،كوقةل:ك»ما أدري بأهييّ

وأنزاهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكج بكلملسجِد،كوأسهمكاهكمنكغ ةئمكخيرب.ك

وجعرهكأمريًلكعىلكلجليشكيفكمعل اكمؤتَاكبعدكزيدكبنكحةرثا.ك

وملا استشهد بؤتة واىس أهله يف مصيبتهم وتكفل بشؤوهنم:

فعْنكعبِدكلهللكبِنكجعفٍل قةَل:كبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجيشًةكلستعشَلكعريهْمكزيَدكبَنكحةرثَا،كوقةَل:ك
»فإْن قتَل زيٌد، أِو استشهَد فأمريكْم جعفٌر، فإْن قتَل أِو استشهَد فأمريكْم عبُد اهلل بُن رواحَة«.

)1(ككأي:كمةكيطلحكعىلكظهلكلابعريكمنك سةءكونحوه.كي ظل:كصحيحكلابخةريك]1707[،كصحيحكمسرمك]1317[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1718[،كومسرمك]2321[. 

)3(ككرولهكلحلة مك]4249[،كوحس هكلألابةينكيفكفقهكلاسريةك]347/1[. 
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»إنَّ إخوانكْم  لا ّةِس،كفحشَدكلهللكوأث ىكعريِه،كوقةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفخلَجكإىلك لا ّبيَّ فأتىكخربهْمك
ايَة بعدُه جعفُر بُن  ايَة، فقاتَل حتيّى قتَل أِو استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ ، وإنَّ زيدًا أخَذ الريّ لقوا العدوَّ
ايَة عبُد اهلل بُن رواحَة، فقاتَل حتيّى قتَل أِو  أب طالٍب، فقاتَل حتيّى قتَل أِو استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ

ايَة سيٌف مْن سيوِف اهلل خالُد بُن الوليِد ففتَح اهلل عليِه«. استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ

كأتةهْم)1).كفقةَل:ك»ال تبكوا عىل أخي بعَد اليوِم  كأمهَلكآَلكجعفٍلكثالثًةكأْنكيأتيهْمكثمَّ فأمهَلكثمَّ
أْو غٍد، ادعوا يل بني أخي«)2). 

قةَل:كفجيَءكب ةك أّنةكأفلٌخ)3).

َق«. فقةَل:ك»ادعوا إيلَّ احلاليّ

فجيَءكبةحلاّلِق،كفحرَقكرءوس ة)4).

ا عبُد اهلل فشبيُه خلقي وخلقي«. نا أب طالٍب، وأميّ ٌد فشبيُه عميّ ا حمميّ كقةَل:ك»أميّ ثمَّ

اهلل يف صفقِة  لعبِد  وبارْك  أهلِه،  اخلْف جعفرًا يف  »الليّهمَّ  فقةَل:ك فأمةهلة،ك بيدي،ك أخَذك ك ثمَّ
يمينِه«،كقةهلةكثالَثكمللٍر.

فجةءْتكأّم ةكفذ لْتكاُهكيتش ة،كوجعرْتكتفلُحكاُه)5).

نيا واآلخرِة؟«)6). فقةَل:ك»العيلَة ختافنَي عليهْم، وأنا ولييّهْم يف الديّ

)1(ككأْي:كتلَككأهرهكبعدكوفةتهكيبكوَنكوحيزنوَنكعريِهكثالثًة.
)2(ككوهْمكعبدكلهللّ،كوعون،كوحمّشد،كأوالدكجعفل.

كمعلهْمكيشبهكزغبكلاّطريكوهَوكأّولكمةكيطرعكمْنكريشه. )3(ككلافلَخكصغريكوادكلاّطري،كووجهكلاّتشبيهكأنَّ
)4(ككوإّنامكحرَقكرءوسهْمكملةكرأىكمِنكلمتغةلكأّمهْمكأسامءكب تكعشيسكعْنكتلجيلكمعورهْمكبامكأصةهبةكمْنكقتلك

زوجهةكيفكسبيلكلهللّ،كفأمفَقكعريهْمكمَنكلاوسخكولاقشل.
)5(ككأفلحهكإذلكغّشهكوأزللكع هكلافلح.

)6(ككرولهكأمحدك]1753[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص166[.
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وكان حيمل الصغار وميسُح عىل رؤوسهم ويدعو هلم: 

عنكعبدكلهللكبنكجعفٍلكأنهكقةَل:كاْوكرأيت يكوقثَمكوعبيَدكلهللكلب ْيكعّبةٍس،كونحُنكصبيةٌنكنرعُب،ك
«،ك «،كفحشر يكأمةمُه،كوقةَلكاقثَم:ك»ارفعوا هذا إيلَّ كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكدلّبٍا،كفقةَل:ك»ارفعوا هذا إيلَّ كلا ّبيُّ إْذكملَّ

فجعرُهكورلءُه.

كمسَحكعىلكرأسكثالثًة،كوقةَلك ّرامكمسَح:ك»الليّهمَّ اخلْف جعفرًا يف ولدِه«)1). قةَل:كثمَّ

ومن عنايته ملسو هيلع هللا ىلص بأقاربه وانشغاله بأحواهلم:

به؛كحزنكحزنًةكمديدًل؛ك ومّثَلك عّشهكمحزةك تويّفك فرامك بشكلوٍه،ك م همك أحٌدك أصيبك إذلك حزنهك
افللقه،كوملةكأصةبه.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوقَفكعىلكمحزَةكحنَيكلستشهَد،كوقْدكمّثَلكبِه،كف ظَلك عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
فعوالً  حِم،  للريّ لوصوالً  كنَت  إْن  اهللُ،  »رمحَك  فقةَل:ك م ُهك اقربِهك أوجَعك أمٍلك إىلك ي ظْلك ملْك أمٍلك إىلك
ين أْن أدعَك حتيّى حترَش مْن أفواٍه شتيّى، وايُم اهلل  للخرياِت، ولوال حزُن مْن بعدَك عليَك؛ لرسيّ

ألمثيّلنَّ بسبعنَي منهْم مكانَك«.

ۉ  ۉ  ]ۅ  لا ّحِل:ك سورِةك بخولتيِمك بعُدك ولقٌفك ملسو هيلع هللا ىلصك ك ولا ّبيُّ جربيُلك ف زَلك
ې ې ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئ[ك]لا حل:126[.

فكّفَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأمسَككعاّمكأرلَد)2).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص كثرياً ما يدعو ألقاربه، فمن ذلك:

دعاؤه للعباس وألوالده: فعِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكارعّبةِس:ك»إذا 
كاَن غداَة االثننِي؛ فأتني أنَت، وولدَك؛ حتيّى أدعَو لَك بدعوٍة ينفعَك اهلل هبا وولدَك«.

)1(ككرولهكأمحدك]1763[.كوحس هكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص168[. 
)2(ككرولهكلحلة ـمك]4894[،كولاطـربلينكيفكلملعجمكلاكبريك]143/3[كبسـ دكفيهكضعفك امكذ لكلحلةفظكيفكلافتحك

.]371/7[
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ظاهرًة  مغفرًة  وولدِه  للعبيّاِس،  اغفْر  »الليّهمَّ  قةَل:ك ك ثمَّ وأابس ةك سةًءك معُه،ك وغدونةك فغدلك

وباطنًة ال تغادُر ذنبًا، الليّهمَّ احفظُه يف ولدِه«)1).

»مغفرًة ظاهرًة وباطنًة«كأْي:كمةكظهَلكمْنكلاّذنوِب،كومةكبطَنكم هة.

»ال تغادُر«كأْي:كالكترتُككترَككلملغفلُةكذنبًةكغرَيكمغفوٍر.

»الليّهمَّ احفظُه يف ولده«كأْي:كأ لمُهكورلِعكأملُهك ْيكالكيضيَعكيفكمأِنكواده)2).

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:ك كأبوكطةاٍبكأتيُتكلا ّبيَّ كIكقةَل:كمّلةكتويّفَ دعاؤه لعيل بن أب طالب: فعْنكعيلٍّ

كعّشَككلاّشيَخكقْدكمةَت. إنَّ

قةَل:ك»اذهْب، فوارِه، ثمَّ ال حتدْث شيئًا حتيّى تأتيني«.

كأتيتُه. قةَل:كفولريتُه،كثمَّ

قةَل:ك»اذهْب، فاغتسْل، ثمَّ ال حتدْث شيئًا حتيّى تأتيني«.

كأتيتُه. قةَل:كفةغتسرُت،كثمَّ

كيلكهبةكمحَلكلا ّعِمكوسودهة)3). قةَل:كفدعةكيلكبدعولٍتكمةكيرّسينكأنَّ

وقةل:ك صدرِه،ك إىلك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ ضّش يك قةَل:ك Lك عّبةٍسك لبِنك عِنك عباس:ك البن  دعاؤه 

»الليّهمَّ عليّمُه احلكمَة«)4).

كملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكلخلالَء،كفوضعُتكاُهكوضوءًل. كلا ّبيَّ ويفكرولياكع ه:كأنَّ

)1(ك.كرولهكلارتمذيك]2762[،كوحس هكلألابةين.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]178/10[.

)3(ككرولهكأمحدك]ك809[كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص134[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3756[.
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قةَل:ك»مْن وضَع هذا؟«.كفأخرَب.

يِن«)1). هُه يف الديّ فقةَل:ك»الليّهمَّ فقيّ

ورولهكأمحدك)3024(كوزلد:ك»وعليّمه التأويل«. 

وكان يعلمهم األدعيَة النافعة:

.Dكقةَل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كعّرش يكميئًةكأسأاُهكلهللكIعِنكلاعّبةِسكبِنكعبِدكلملّطرِبك

قةَل:ك»سِل اهلل العافيَة«.

كجئُت،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كعّرش يكميئًةكأسأاُهكلهللَّ. فشكثُتكأّيةمًة،كثمَّ

نيا واآلخرِة«)2). فقةَلكيل:ك»يا عبيّاُس، يا عمَّ رسوِل اهلل، سِل اهلل العافيَة يف الديّ

لهللك يسأُلك يعّرشُهكميئًةك بأْنك لاعّبةِسكسؤلاُهك تكليِلك بعَدك بةاعةفيِاك بةاّدعةِءك ارعّبةِسك فأملُهكملسو هيلع هللا ىلصك

كلاّدعةَءكبةاعةفيِاكالكيسةويِهكيشٌءكمَنكلألدعيِا،كوالكيقوُمكمقةمُهكيشٌءكمَنكلاكالِمك كبأنَّ بِهكدايٌلكجيلٌّ

لّاذيكيدعىكبِهكذوكلجلالِلكولإل للِم.

لاواُدك كمةكيلىك اُهكمَنكلحلقِّ أبيِه،كويلىك لاعّبةَسكم زاَاك ي زُلكعّشُهك وقْدك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك

اولادِه.

لاّللغبنَيكعىلك بةاعةفيِاكحتليٌككهلشِمك لاّدعةِءك لاّدعةِء،كوقرصِهكعىلكجمّلِدك ففيكختصيصِهكهبذلك

كمةك مالزمتِه،كوأْنكجيعروُهكمْنكأعظِمكمةكيتوّسروَنكبِهكإىلكرهّبْمكE،كويستدفعوَنكبِهكيفك لِّ

هيّشهْم)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]143[،كومسرمك]2477[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]ك3514[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7938[.

)3(ككحتفاكلألحوذيك]348/9[.
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وكان يعوده يف مرضه:

كملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكعىلكلاعّبةِسكوهَوكيشتكي،كفتش ّىكلملوَت. كلا ّبيَّ كلافضِلكJكأنَّ عْنكأمِّ

فقةَل:ك»يا عبيّاُس يا عمَّ رسوِل اهلل، ال تتمنَّ املوَت؛ إْن كنَت حمسنًا تزداُد إحسانًا إىل إحسانَك 

ْر تستعتْب خرٌي لَك، فال تتمنَّ املوَت«)1).  خرٌي لَك، وإْن كنَت مسيئًا فإْن تؤخيّ

وكان يشّجعهم عىل اخلري، وحيّثهم عليه:

كآلكبيتهككعىلكفعِلكلاطةعةِت،كويشّجعهمكعىلكلاتزّودكمنكلخلريلت.  ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكحيثُّ

كأفةَضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلابيِت،كفصىّلكبشّكَاك ففيكحديثكحجاكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكقةلكجةبل:كثمَّ

كأتىكب يكعبِدكلملّطرِبكوهْمكيسقوَنكعىلكزمزَم،كفقةَل:ك»انزعوا بني عبِد املطيّلِب، فلوال  لاّظهَل،كثمَّ

أْن يغلبكْم النيّاُس عىل سقايتكْم؛ لنزعُت معكْم«.

ف ةواوُهكداوًلكفرشَبكم ُه)2). 

كسقةياكلحلةّجك ةنْتكوظيفته. »بني عبد املطيّلب«:كلملقصودكأوالدكلاعّبةسكومجةعته؛كألنَّ

كعريهْمكوهْمكي زعوَنكلملةءكمْنكزمزم،كويسقوَنكلا ّةس. »وهْم يسقوَن«:كأْي:كملَّ

»فقاَل انزعوا«:كأِي:كلملةءكولاّدالء.

كهذلكلاعشلكعشلكصةاحكملغوبكفيِه؛كاكثلِةك دعةكهلْمكبةاقّوِةكعىلكلا ّزعكولالستقةءكأْي:كإنَّ

ثولبه،كولاّظةهلكأّنُهكأملكلستحبةبكهلْم.

بحيُثك عريكْمك لالزدحةمك خمةفاك ثلةك اوالك أْي:ك سقايتكْم«ك عىل  النيّاس  يغلبكْم  أْن  »فلوال 

تؤّديكإىلكإخللجكْمكع ُهكرغباكيفكلا ّزع.ك

)1(ككرولهكأمحدك]ك26333[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]3368[.
)2(ككرولهكمسرمك]1218[.
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:كمع ةُهكاوالكخويفكأْنكيعتقدكلا ّةسكذاَككمْنكم ةسككلحلّج؛كفيزدمحوَنكعريِهك وقاَل النيّووييّ
بحيُثكيغربونكْم،كويدفعونكْمكعِنكلالستقةء؛كالستقيتكمعكْم؛كاكثلِةكفضيراكهذلكلالستقةء)1).

ومع قرابتهم له مل يكن حيابيهم يف أمور الدين:

كرجةالًكمْنكلألنصةِركلستأذنولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كلئذْنكا ة؛كفر رتْكك عنكأنٍسكIكأنَّ
البِنكأخت ةكعّبةٍسكفدلءُه)2).

فقةَل:ك»ال تدعوَن منُه درمهًا«)3). 

كأّمكعبدكلملّطربكم هْم،ك وقوهلمكعنكلاعبةس:ك)لبِنكأخت ة(كألهّنْمكأخوللكأبيِهكعبدكلملّطرب،كفإنَّ
فهيكسرشىكب تكعشلوكبنكأحيحاكوهَيكمْنكب يكلا ّّجةر.

وإّنامكقةاولكلبنكأخت ة؛كاتكوَنكلمل ّاكعريهْمكيفكإطالقهكبخالِفكمةكاْوكقةاولكعّشككاكةنْتكلمل ّاك
عريِهكملسو هيلع هللا ىلص،كوهذلكمْنكقّوةكلاّذ ةء،كوحسنكلألدبكيفكلخلطةب)4). 

وثةقك ك مدَّ لألرسىك وثةقك ويَلك مّلةك عشلك ك أنَّ لملغةزيك يفك عةئذك لبنك وروىك »ك حجر:ك ابن  قال 
ك كفرْمكيأخذُهكلا ّوم،كفبرَغكلألنصةر،كفأطرقولكلاعّبةس،كفكأنَّ لاعّبةس،كفسشعُهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيئنُّ
كوثةقه؛كسأاوُهكأْنكيرت ولكاُهكلافدلء؛كطربًةكاتامِمكرضةُه،ك لألنصةركمّلةكفهشولكرضةكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبفكِّ

فرْمكجيبهْمكإىلكذاَك«)5).

وإّنامكلمت َعكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكإجةبتهْم؛كائاّلكيكوَنكيفكلاّدينكنوعكحمةبةة)6).

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]194/8[.
)2(ككألنكلاعبةسك ةنكقدكأرسكببدر،كو ةنكلملرش ونكقدكأخلجوهكمعهم.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك2537[.
)4(ككفتحكلابةريك]168/5[.
)5(ككفتحكلابةريك]322/7[

)6(ككفتحكلابةريك]168/5[.
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ومن ذلك أيضًا:كأنكأولكدٍمكوضعهكملسو هيلع هللا ىلصكمنكدمةءكلجلةهرياك ةنكمنكدمةءكأقةربه،كوأولكربةك
وضعهك ةنكربةكعشهكلاعبةس.

قدميَّ  حتَت  اجلاهلييِّة  أمِر  مْن  يشٍء  كلُّ  »أال  فقةل:ك بعلفاك خطيبًةك ملسو هيلع هللا ىلصك قةمك حنيك وذاكك
َل دٍم أضُع مْن دمائنا: دُم ابِن ربيعَة بِن احلارِث  موضوٌع)1)، ودماُء اجلاهلييِّة موضوعٌة)2). وإنَّ أويّ

كاَن مسرتضعًا يف بني سعٍد فقتلتُه هذيٌل.

موضوٌع  ُه  فإنيّ املطيّلِب  عبِد  بِن  عبيّاِس  ربا  ربانا  أضُع:  ربًا  ُل  وأويّ موضوٌع،  اجلاهلييِّة  وربا 
ُه«)3). كليّ

ولسُمكهذلكلالبِنكإيةُسكبُنكربيعَاكبِنكلحلةرِثكبِنكعبِدكلملّطرِب،ك ةَنكهذلكلالبُنكلملقتوُلكطفاًلك
صغريًلكحيبوكبنَيكلابيوِت،كفأصةبُهكحجٌلكيفكحلٍبك ةنْتكبنَيكب يكسعٍدكوب يكايِثكبِنكبكٍل.ك

ب فسِه،ك يبدأك أْنك ي بغيك م كلك عْنك ي هىك أْوك بشعلوٍفك يأملك ممّْنك لإلمةمكوغريهك ك أنَّ هذِهك ففيك
وأهره،كفهَوكأقلبكإىلكقبولكقواه،كوإىلكطيبكنفسكمْنكقلَبكعهدهكبةإلسالِم)4).

( 0 )

كولإلبطةُل. )1(ككلملللُدكبةاوضِع:كلاّلدُّ
)2(ككأْي:كالكقصةَصكفيهةكوالكديَاكوالك ّفةرَة.

)3(ككرولهكمسرمك]1218[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]182/8[.
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع جيرانه

قدكلستفةضتكنصوُصكلاس اكيفكبيةِنكرعةيِاكحقوِقكلجلةِر،كولاوصةيِاكبِه،كوصيةنِاكعلضه،ك
كلابرِصكعنكحمةرمه،كولابعِدكعنك لكمةك كخّرته،كوغضِّ ولحلفةِظكعىلكرشفه،كوسرِتكعورته،كوسدِّ

يليبه،كوييسُءكإايه.ك

كلجلةركبحّقهكسبحةنهكيفك وكان ملسو هيلع هللا ىلص نعَم اجلاُر قوالً وفعاًل،كولمتثةالًكألملكلهللكتعةىلكحنيكقلنكحقَّ
]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  قواه:ك
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]لا سةء:36[.

كلاقللبِا،كفرهك كلجلولِر،كوحقُّ ]ۀ ۀ ہ[ أي:كلجلةركلاقليبكلاذيكاهكحّقةِنكحقُّ
كوإحسةٌنكرلجعكإىلكلاعلف. عىلكجةرهكحقٌّ

]ہ ہ[كأي:كلاذيكايسكاهكقللبٌا.كو رامك ةنكلجلةُركأقلَبكبةبًةك ةنكآ َدكحّقًة،ك
ولألفعةِل،ك بةألقولِل،ك ولارطةفِاك ولادعوِةك ولاصدقِا،ك بةهلدّيِا،ك جةرهك يتعةهدك أنك ارجةرك في بغيك

وعدمكأذّيتهكبقوٍلكأوكفعٍل.

]ہ ھ[كقيل:كلالفيقكيفكلاسفل،كوقيل:كلازوجا،كوقيلكلاصةحبكمطرقًة،ك
واعرهكأوىل،كفإنهكيششُلكلاصةحَبكيفكلحلرِضكولاسفِل،كويششُلكلازوجَا)1).

)1(ككتفسريكلاسعديك]177/1[.
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واقدك ةنكار بيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملدي ِاكجريلٌنكمنكلألنصةِركومنكلملهةجلينكأيضًة.

عبةدَة،ك بنك األنصار:كسعَدك من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  جريان  من  أن  حجر  ابن  احلافظ  ذكر  وقد 
وعبَدكلهللكبَنكعشلوكبِنكحللٍمك)ولادكجةبل(،كوأبةكأيوٍبكلألنصةري،كوأسعَدكبَنكزرلرَة.

» ةَنك قةاْت:ك سرشاك أّمك حديثك مْنك لا ّسةءك طبقةتك يفك سعدك لبنك »وروىك حجر:ك ابن  قال 
لألنصةركيكثلوَنكإاطةفكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كسعدكبنكعبةدة،كوسعدكبنكمعةذ،كوعامرةكبنكحزم،كوأبوك

أّيوب،كوذاَككاقلِبكجولرهْمكمْنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص «)1). 

، وتتغّن بذلك.  وقد افتخر بنو النجار هبذا اجلواِر يف أشعارهم، فكانت جوارهيم ترضُب بالّدفِّ

ك كببعِضكلملدي ِا،كفإذلكهَوكبجولٍركيرضبَنكبدّفهنَّ كملسو هيلع هللا ىلصكملَّ كلا ّبيَّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

ويتغ نَّيكويقرَن:

�اِر النيّجيّ بن�ي  م�ْن  ج�واٍر  ���ٌد م���ْن ج���اِرنح�ُن  ي���ا ح���بيّ���ذا حم���ميّ

 .(2(» كملسو هيلع هللا ىلص: »يعلُم اهلل إينيّ ألحبيّكنَّ كفقةَلكلا ّبيُّ

ولقد أثنت عائشة عىل هؤالء اجلريان فقالْت: 

 ةَنكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجريلٌنكمَنكلألنصةِر،كجريلُنكصدٍق،ك ةنْتكهلْمكم ةئُح،كو ةنولكيش حوَنك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكأابةهنْم،كفيسقي ة)3).

)م ةئح(كمجعكم يحا،كولمل يحا:كأنكيعطَيكلالجُلكغريهكنةقًاكأوكمةًة،كي تفُعكبحربهة،كووبلهة،ك

وصوفهة،كزم ًة،كثمكيلّدهةكإىلكصةحبهة)4).

)1(ككطبقةتكلبنكسعدك]163/8[،كفتحكلابةريك]206/5[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]1899[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلبنكمةجاك]1541[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2567[،كومسرمك]2972[.
)4(ككعشدةكلاقةريك]69/20[.
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ولاعبةُس،ك بكل،كوعيل،ك أبوك منهم:ك املهاجرين  بعُض  النجار  بني  غرِي  باملدينِة  ومن جريانه 
وغريهم.

وأما يف مكة فكان له جرياٌن عىل عكس جريانه يف املدينة يؤذونه، ويسّبونُه:

قةَلكلبُنكإسحةَق:كو ةَنكلا ّفُلكلّاذيَنكيؤذوَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كأبةكهلٍب،كولحلكَمكبَنكلاعةِصك
بِنكأمّيَا،كوعقبَاكبَنكأيبكمعيٍط،كوعدّيكبَنكمحللَءكلاّثقفّي،كولبَنكلألصدلِءكلهلذيّل،كو ةنولكجريلنُه،كملْك

يسرْمكم هْمكأحٌدكإاّلكلحلكُمكبُنكأيبكلاعةِص.

فكةَنكأحدهْمكيطلُحكعريِهكملسو هيلع هللا ىلصكرحَمكلاّشةِةكوهَوكيصيّل،كفكةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقُفكبِهكعىلكبةبِهك
ثّمكيقوُل:ك»يا بني عبِد مناٍف أييّ جواٍر هذا؟!«)1). 

وقد حضَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل احرتاِم اجلواِر ورعايِة حقِّ اجلاِر، وأنه لعظيم حّقه كاَد أن يكوَن 

من الورثة.

ُه  كملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةَل:ك»ما زاَل يوصيني جربيُل باجلاِر حتيّى ظننُت أنيّ عْنكعةئشَاكJكعِنكلا ّبيِّ
ثُه«)2).  سيوريّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكأنةكبِهكقةئٌم،كورجٌلكمعُهك وعْنكرجٍلكمَنكلألنصةِركقةَل:كخلجُتكمْنكأهيلكأريُدكلا ّبيَّ
كاُهكحةجًا. مقبٌلكعريِه،كفظ  ُتكأنَّ

قةَل:كولهللكاقْدكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكجعرُتكأرثيكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كمْنكطوِلكلاقيةِم.

مْنكطوِلك اَكك أرثيك لاّلجُلكحّتىكجعرُتك بَكك قةَمك اقْدك لهلل!ك يةكرسوَلك قرُت:ك لنرصَفك فراّمك
لاقيةِم.

قةَل:ك»ولقْد رأيتُه؟«.

)1(ككهتذيبكسريةكلبنكهشةمك]121/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6014[،كومسرمك]2624[.
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قرُت:كنعْم.

قةَل:ك»أتدري مْن هَو؟«.

قرُت:كال.

ثُه« )1).  ُه سيوريّ قةَل:ك»ذاَك جربيُل S ما زاَل يوصيني باجلاِر حتيّى ظننُت أنيّ

أي:كظ  تكأنهكسيبرغ يكعنكلهللكلألملكبتوريثكلجلةِركلجلةَر.ك

فعنك خريًل،ك بةجلةرك أصحةبهك يويَصك أنك ملسو هيلع هللا ىلصك لا بيك ي َسك ملك لاودلع،ك حجاك يفك وحتىك
Iكقةل:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكعىلكنةقتِهكلجلدعةِءكيفكحّجِاكلاودلِعكيقوُل:ك أيبكأمةماك

»أوصيكْم باجلاِر«،كحّتىكأ ثَل.

فقرُت:كإّنُهكايوّرثُه)2). 

وجعل إكراَم اجلار من عالمات اإلميان.

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك كقةَل:كسشعْتكأذنةَي،كوأبرصْتكعي ةَي،كحنَيكتكّرَمكلا ّبيُّ عْنكأيبكرشيٍحكلاعدويِّ
»مْن كاَن يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر، فليكرْم جارُه« )3). 

، ما حقُّ اجلار عىل اجلار؟ وقد سئل راوي احلديث: عطاٍء اخلراساينِّ

فقاَل:ك»إذلكلستعةنَككأع تُه،كوإذلكلستقلضَككأقلضتُه،كوإذلكلفتقَلكعدَتكعريِه،كوإذلكملَضك
عدتُه،كوإذلكأصةبُهكخرٌيكه ّأتُه،كوإذلكأصةبتُهكمصيبٌاكعّزيتُه،كوإذلكمةَتكلّتبعَتكج ةزتُه.

والكتستطْلكعريِهكبةاب ةِء؛كفتحجُبكع ُهكلاّليَحكإاّلكبإذنِه،كوالكتؤذِهكبقتةِركقدرَككإاّلكأْنكتغلَفك

اُهكم هة.

)1(ككرولهكأمحدك]19459[،كبإس ةدهكصحيح.
)2(ككرولهكلاطربلينكيفكلملعجمكلاكبريك]118/7[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2548[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك6019[،كومسرمك]48[.
وع دكمسرم:ك)فريحسْنكإىلكجةره(.
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وإِنكلمرتيَتكفة هًاكفةهِدكاُه،كفإْنكملْكتفعْلكفأدخرهةكرّسلً،كوالكخيلْجكهبةكوادَك؛كايغيَظكهبةكوادُه«)1). 

فحفظكلجلةركمْنك امِلكلإليامن،كو ةَنكأهلكلجلةهرّياكحيةفظوَنكعريِه،وحيصلكلمتثةلكلاوصّياك
بِهكبإيصةِلكرضوبكلإلحسةنكإايِهكبحسِبكلاّطةقا،ك ةهلدّيِا،كولاّسالم،كوطالقاكلاوجهكع َدكاقةئِه،ك
وتفّقدكحةاه،كومعةونتهكفيامكحيتةجكإايِه،كو ّفكأسبةبكلألذىكع ُهكعىلكلختالفكأنولعهكحّسّياك ةنْتك

أْوكمع وّيا)2).

وقد نفى اإلميان عمن ال يكفُّ رّشه عن جاره:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»واهلل ال يؤمُن، واهلل ال يؤمُن، واهلل ال يؤمُن«. كلا ّبيَّ عْنكأيبكرشيٍحكIكأنَّ

قيَل:كومْنكيةكرسوَلكلهلل؟

قةَل:ك»اليّذي ال يأمُن جارُه بوائقُه«)3). 

ولابولئقكمجعكبةئقا،كوهَي:كلادولهيكولارشور.ك

كلجلةِر؛كاقسشِهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكذاَك،كوتكليلِهكلايشنَيكثالَثكمّللٍت. ويف هذا احلديِث:كتأ يُدكحقِّ

ك وفيِه:كنفُيكلإليامِنكعّشْنكيؤذيكجةرُهكبةاقوِل،كأْوكبةافعِل،كومللدُهكلإليامُنكلاكةمُل.كوالكمكَّ
كلاعةيَصكغرُيك ةمٍلكلإليامَن)4).  أنَّ

كلجلةِر،ك وقْدكنفىكملسو هيلع هللا ىلصكلإليامنكعّشْنكملْكيأمنكجةرهكبولئقه،كوهَيكمبةاغٌاكت بئكعْنكتعظيمكحقِّ

كإرضلرهكمَنكلاكبةئل)5). وأنَّ

)1(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]350/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]442/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك6016[،كوأمحدك]7818[.
زلَدكأمحد،كقةاول:كومةكبولئقه؟كقةَل:ك)رّشُه(.

)4(ككفتحكلابةريك]444/10[.
)5(ككفتحكلابةريك]442/10[. 
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بل أخرب ملسو هيلع هللا ىلص أنه حمروٌم من دخول اجلنة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ال يدخُل اجلنيَّة مْن ال يأمُن جارُه بوائقُه«)1).  فعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

وبنّي ملسو هيلع هللا ىلص أن أذّيَة اجلار أشد حترمياً من أذّية غريه:

نا؟«.  كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكألصحةبِه:ك»ما تقولوَن يف الزيّ فعنكلملقدلَدكبَنكلألسوِدكIكأنَّ

قةاول:كحّلمُهكلهللكورسواُه؛كفهَوكحللٌمكإىلكيوِمكلاقيةمِا.

جُل بعرشِة نسوٍة أيرُس عليِه مْن أْن يزيَن بامرأِة جارِه«. فقةَلكهلم:ك»ألْن يزيَن الريّ

قِة؟«. ثمكقةَل:ك»ما تقولوَن يف الرسيّ

قةاول:كحّلمهةكلهللكورسواُه؛كفهَيكحللٌم.

جُل مْن عرشِة أبياٍت أيرُس عليِه مْن أْن يرسَق مْن جارِه«)2).  قةَل:ك»ألْن يرسَق الريّ

كلجلةِركعىلكلجلةِركأنكالكخيونهكيفكأهره،كفإنكفعَلكذاك،ك ةنكعقةُبكتركك وذاككألنكمنكحقِّ

لاّزنيِاكيعدُلكعذلَبكعرشكزنيةت)3). 

وجعل إيذاَء اجلار موجباً للعنة الله ولعنة الناس: 

كملسو هيلع هللا ىلصكيشكوكجةرُه،كفقةَل:ك»اذهْب فاصرْب«،ك فعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كجةَءكرجٌلكإىلكلا ّبيِّ

فأتةُهكمّلتنِيكأْوكثالثًة.

فقةَل:ك»اذهْب فاطرْح متاعَك يف الطيّريِق«.

)1(ككرولهكمسرمك]46[.
)2(ككرولهكأمحدك]23342[.كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاكبلقمك]65[.

)3(ككفيضكلاقديلك]329/5[.
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فطلَحكمتةعُهكيفكلاّطليِق.

بِه،ك لهللك فعَلك يرع ونُه:ك لا ّةُسك فجعَلك خربُه،ك فيخربهْمك ويسأاونُه،ك يشّلون،ك لا ّةُسك فجعَلك

وفعَل،كوفعَل.

فجةَءكإايِهكجةرُه،كفقةَلكاُه:كلرجْعكفإنككانكتلىكم ّيكميئًةكتكلهُه.)1) 

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكمةكاقيُتكمَنكلا ّةِس!!. ويفكروليا:كفجةَءكجةرهكإىلكلا ّبيِّ

قةَل:ك»وما لقيَت منهْم؟«.

قةَل:كيرع وين.

قةَل:ك»قْد لعنَك اهلل قبَل النيّاِس«.

قةَل:كفإيّنكالكأعوُد.

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَلكاُه:كلرفْعكمتةعَك؛كفقْدك فيَت)2). فجةَءكلّاذيكمكةُهكإىلكلا ّبيِّ

وبنّي ملسو هيلع هللا ىلص أن كرثة العبادة ال تغين عن صاحبها شيئاً إذا كان يؤذي جريانه: 

يذ ُلكمْنك ثلِةكصالهتة،ك كفالنَاك إنَّ يةكرسوَلكلهلل!ك قةَلكرجٌل:ك قةَل:ك Iك فعْنكأيبكهليلَةك

وصيةمهة،كوصدقتهة،كغرَيكأهّنةكتؤذيكجريلهنةكبرسةهنة؟

قةَل:ك»هَي يف النيّاِر«.

كفالنَاكيذ ُلكمْنكقّرِاكصيةمهة،كوصدقتهة،كوصالهتة،كوإهّنةكتصّدُقك قةَل:كيةكرسوَلكلهلل!كفإنَّ

بةألثولِركمَنكلألقِط،كوالكتؤذيكجريلهنةكبرسةهنة؟ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]5153[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]5153[. 
)2(ككرولهكلاطـربلينك]356[كعـنكأيبكجحيفـاكI،كوقـةلكلألابـةين:ك»صحيـحكاغـريه«.كصحيـحكلارتغيـبك

ولارتهيبك]2558[. 
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قةَل:ك»هَي يف اجلنيِّة«)1). 

ولألثولر:كمجعكثوٍر،كوهيكقطعٌاكمنكلألقِط،كوهوكابنكجةمدكمستحجٌل)2).

والوصية باجلار تشمل املسلَم، وغري املسلم:

جلةرنةك أهديتْمك قةَل:ك جةَءك فراّمك أهرِه،ك يفك مةٌةك اُهك ذبحْتك عشٍلوك بَنك لهللك عبَدك ك أنَّ جمةهٍدك عْنك

يوصيني  جربيُل  زاَل  »ما  يقوُل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك سشعُتك ؟ك لايهوديِّ جلةرنةك أهديتْمك ،ك لايهوديِّ

ثُه«)3).  ُه سيوريّ باجلاِر حتيّى ظننُت أنيّ

قال ابن حجر:ك»ولسمكلجلةركيششلكلملسرمكولاكةفل،كولاعةبدكولافةسق،كولاّصديقكولاعدّو،ك

،كولألقلَبكدلرًلكولألبعَد. ،كولاقليَبكولألج بيَّ ،كولا ّةفَعكولاّضةرَّ ولاغليبكولابرديَّ

ك واُهكمللتبكبعضهةكأعىلكمْنكبعض،كفأعالهةكمِنكلجتشعْتكفيِهكلاّصفةتكلألولك ّرهة،كثمَّ

كجّلًلكإىلكلاولحد. أ ثلهةكوهرمَّ

كحّقهكبحسِبكحةاه،كوقْدك وعكسهكمِنكلجتشعْتكفيِهكلاّصفةتكلألخلىك ذاَك،كفيعطيك لٌّ
تتعةرضكصفتةِن،كفأ ثل،كفريّجح،كأْوكيسةوي«)4). 

وقد عدَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اجلار الصالح من سعادة اإلنسان:

الُح،  عْنكنةفِعكبِنكعبِدكلحلةرِثكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن سعادِة املرِء: اجلاُر الصيّ
واملركُب اهلنيُء، واملسكُن الواسُع«)5). 

)1(ككرولهكأمحدك]9298[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]2560[.
)2(ككلا هةياك]653/1[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]1943[،كوصححهكلألابةين.
)4(ككفتحكلابةريك]442/10[.

)5(ككرولهكأمحدك]ك14947[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3029[.
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احلُة،  عادِة: املرأُة الصيّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»أربٌع مَن السيّ وعنكسعدكبنكأيبكوقةصكIكأنَّ

وُء، واملرأُة  قاوِة: اجلاُر السيّ الُح، واملركُب اهلنيُء. وأربٌع مَن الشيّ واملسكُن الواسُع، واجلاُر الصيّ

وء«)1).  يُق، واملركُب السيّ وُء، واملسكُن الضيّ السيّ

بَك مْن جاِر  إينيّ أعوُذ  »الليّهمَّ  يقولكيفكدعةئه:  فكةنك وِء،  السيّ باهلل من جار  وكان يستعيذ 

ُل«)2).  وِء يف داِر املقامِة؛ فإنَّ جاَر الباديِة يتحويّ السيّ

وِء يف داِر املقاِم، فإنَّ جاَر الباديِة  ذوا باهلل مْن جاِر السيّ »تعويّ ويأملكأصحةبهكبذاككفيقول:ك

ُل عنَك«)3).  يتحويّ

وبنّي أن خري اجلريان خريهم جلاره:

عْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »خرُي األصحاِب عنَد اهلل خريهْم 

لصاحبِه، وخرُي اجلرياِن عنَد اهلل خريهْم جلارِه«)4). 

»خريهْم جلارِه«:كأْيكأ ثلهْمكإحسةنًةكإايِهكواْوكبةا ّصيحِا.

ك كلألذىكفقْط،كبِلكلحتامُلكلألذى،كوالكيكفيكلحتامُلكلألذى،كبْلكالكبدَّ كلجلولِرك فَّ فريَسكحقُّ

مَنكلاّلفِق،كوإسدلِءكلخلرِيكولملعلوِف،كومنكذاك:كأْنكيبدَأكجةرُهكبةاّسالِم،كويعودُهكيفكلمللِض،كويعّزيُهك

كبرصُهكعْنك ع َدكلملصيبِا،كوهي ّئُهكع َدكلافلِح،كويشةر ُهكلارّسوَركبةا ّعشِا،كويتجةوَزكعْنككزاّلتِه،كويغضَّ

حمةرمِه،كوحيفَظكعريِهكدلرِهكإْنكغةَب،كويترّطَفكبوادِه،كويلمدُهكإىلكمةكجيهرُهكمْنكأمِلكدي ِهكودنيةُه)5).

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]4032[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]282[.
)2(ككرولهكلحلة مك]1951[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1290[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]5502[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1443[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]1867[،كوصححه،كلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3270[.

)5(ككإحيةءكعرومكلادينك]213/2[. 
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وبنّي أن اجلار كلام كان أقرب كان حقه أعظم: 

كيلكجةريِن،كفإىلكأهّيامكأهدي. عْنكعةئشَاكJ،كقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

قةَل:ك»إىل أقرهبام منِك بابًا«)1). 

كلألقلبكيلىكمةكيدخلكبيتكجةرهكمْنكهدّياكوغريهةكفيتشّوفكهلة،كبخالِفك ولحلكشاكفيِهكأنَّ

كلألقلبكأرسُعكإجةرةكملةكيقعكجلةرِهكمَنكلملهاّمت،كوالكسّيامكيفكأوقةتكلاغفرا)2). لألبعد،كوأنَّ

وقد اختلف العلامُء يف حد اجلار:

كجةنٍب،كمستدّانَيكبحديِث:ك كلجلولِركأربعوَنكدلرًلكمْنك لِّ كحدَّ فذهَبكلاّشةفعّيُاكولحل ةبرُاكإىلكأنَّ

»حقُّ اجلاِر أربعوَن دارًا هكذا، وهكذا، وهكذا«)3). 

كلجلةَركهَوكلملالصُقكمْنكجهٍاكمَنكلجلهةِت،كأِوكلملقةبُلكاُهكبي هامكمةرٌعك وذهَبكلملةاكّيُاكإىلكأنَّ

ضّيٌقكالكيفصرهامكفةصٌلك برٌيك سوٍقكأْوكهنٍلكمّتسٍع،كأْوكمْنكجيشعهامكمسجٌدكأْوكمسجدلِنكاطيفةِنك

متقةربةِن.

كلجلةَركمَنكلملجةورِة،كوهَيكلملالصقُاكحقيقًا.ك كلجلةَركهَوكلملالصُقكفقْط؛كألنَّ وذهَبكأبوكح يفَاكإىلكأنَّ

قةلكلبنكحجل:ك»ولخترَفكيفكحّدكلجلولر:كفجةَءكعْنكعيّلكIك»مْنكسشَعكلا ّدلءكفهَوكجةر«.

وقيَل:ك»مْنكصىّلكمعككصالةكلاّصبحكيفكلملسجدكفهَوكجةر«.

كعلفًةكأنهكجةٌركفهوكجةٌر. كلجلولركيلجعكفيهكإىلكلاعلف؛كفامكعدَّ واألقرب:كأنكحدَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2259[.
)2(ككفتحكلابةريك]447/10[.

)3(ككرولهكأبوكيعىلكعنكأيبكهليلةك امكيفكإحتةفكلملهلةك]5098[،كوضعفهكلألابةينكيفكإرولءكلاغريلك]1659[.
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قال ابُن قدامة:ك»لجلةُركهَوكلملقةرُب،كويلجُعكيفكذاَككإىلكلاعلِف«)1).

وحثَّ عىل إهداء اجلريان لبعضهم ولو باليشء اليسري:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»يا نساَء املسلامِت، ال حتقرنَّ جارٌة جلارهتا، ولْو  عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ
فرسَن شاٍة«)2). 

ولملقصوُدكبةافلسنكيفكلحلديث:كحةفُلكلاشةة.

وهذلكلا ّهُيكعْنكلالحتقةركهنٌيكارشعطيِاكلملهديِا،كومع ةُه:كالكتت ْعكجةرةكمَنكلاّصدقاكولهلدّيِاك
،كوإْنك ةَنكقرياًلك فلسِنكمةة،ك جلةرهتة؛كالستقالهلة،كولحتقةرهةكلملوجوَدكع دهة،كبْلكجتوُدكبامكتيرّسَ

وهَوكخريكمَنكلاعدم.كوذ لكلافلسنكعىلكسبيلكلملبةاغاك

وحيتشُلكأْنكيكوَنكلا ّهُيكإّنامكوقَعكارشهدىكإايهة،كوأهّنةكالكحتتقُلكمةكهيدىكإايهةكواْوك ةَنكقريالً.

كوقت،كوإذلك يتيرّسك لَّ لاكثريكقْدكالك ك بةايسرِي؛كألنَّ لاّتهةديكواْوك كعىلك ويفكلحلديث:كلحلضُّ
تولصَلكلايسريكصةَرك ثريًل،كوفيِهكلستحبةبكلملوّدةكوإسقةطكلاّتكّرف)3).

ك كلالحتقةُركارشهدى،كأوكلملهدي،كوألهننَّ كلا سةَءكبةا هِي؛كألنكلا سةَءكيكثُلكم هنَّ وإنامكخصَّ
أ ثُلكلتصةالًكبةجلريلِنكمنكلالجةل؛كبحكمكلملكِثكولاقللر.ك

وحثَّ عىل تعاهد اجلريان بالطعام:

ماءها،  فأكثْر  مرقًة  طبخَت  إذا   ، ذرٍّ أبا  »يا  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  قةَل:ك Iك ك ذرٍّ أيبك عْنك

وتعاهْد جريانَك«)4). 

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]447/10[،كولملغ يك]578/6[،كلملوسوعاكلافقهياكلاكويتياك]217/16[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2566[كومسرمك]1030[.

)3(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]120/7[،كفتحكلابةريك]198/5[،ك]445/10[.
)4(ككرولهكمسرمك]2625[.



187 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

ويفكافظكآخلكقةل:ك»إنَّ خلييل ملسو هيلع هللا ىلص أوصاين إذا طبخَت مرقًا فأكثْر ماءُه، ثمَّ انظْر أهَل بيٍت 

مْن جريانَك، فأصبهْم منها بمعروٍف«)1). 

و مكمنكلا ةِسكمنكيغفُلكعنكهذلكلألمِل،كفالكيتعةهُدكجريلنهكبةاطعةِم،كمعكأنهكقدكيص ُعكمةكيزيُدك

كجوعتُه.ك عىلكحةجتِه،كثمكيلميكبةقيهكيفكلاقاممِا،كويفكجريلنهكمْنكقدكيبيُتكعىلكلاّطوىكالكجيُدكمةكيسدُّ

لا بيكملسو هيلع هللا ىلص  Iكقةل:كسشعتك كلجلريِة،كوأدِبكلمللوءِة،كفعنكلبنكعبةسك وهذلكم ةٍفكحلقِّ

يقول:ك»ما آمَن ب: مْن باَت شبعاَن، وجارُه جائٌع إىل جنبِه، وهَو يعلُم بِه«)2).

وإل���ي���ِه ق��ب��يل ي���ن���زُل ال��ق��دُرن���اري ون����اُر ال��ج��اِر واح���دٌة

س��رُتم��ا ض���رَّ ج����ارًا ل��ي أج����اورُه ل��ب��اب��ِه  ي���ك���وَن  ال  أْن 

ب��رزْت ج��ارت��ي  م��ا  إذا  ح��تيّ��ى ي����وارَي ج���اريت اخل���دُرأغ��ض��ي 

ك ومنكحّثهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكتعةهدكلجلريلنكبةاطعةم،كمةكجةءكعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كقةاْتكأمُّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقْلكاُه:كإْنكرأيَتكأْنكتغّدىكع دنةكفةفعْل. سريٍم:كلذهْبكإىلكنبيِّ

قةَل:كفجئتُهكفبّرغتُه.

فقةَل:ك»ومْن عندي«.

قرُت:كنعْم.

فقةَل:ك»انضوا«.

كسريٍم،كوأنةكادهٌشكملْنكأقبَلكمَعكرسوِلكلهلل. قةَل:كفجئُت،كفدخرُتكعىلكأمِّ

كسريٍم:كمةكص عَتكيةكأنُس؟!. فقةاْتكأمُّ

)1(ككرولهكمسرمك]4759[.
)2(ككرولهكلاطربلينك]751[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5505[.
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فدخَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأثِلكذاَك،كقةَل:ك»هْل عندِك سمٌن؟«.

قةاْت:كنعْم،كقْدك ةَنكم ُهكع ديكعّكٌاكفيهةكيشٌءكمْنكسشٍن.

قةَل:ك»فأِت هبا«.

كقةَل:ك»بسِم اهلل، الليّهمَّ أعظْم فيها الربكَة«. فجئتُهكهبةكففتَحكربةطهة،كثمَّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكيسّشي. فقةَل:كلقربيهة،كفقربتهة،كفعرصهةكنبيُّ

قةَل:كفأخذُتكنقَعكقدٍر،كفأ َلكم هةكبضٌعكوثامنوَنكرجاًل.

كسريٍمكفقةَل:ك»كيل، وأطعمي جريانِك«)1).  ففضَلكفيهةكفضٌل،كفدفعهةكإىلكأمِّ

وكان يقبل دعوة جريانه ويصطحب معه زوجته:

فص َعك لمللِق،ك طّيَبك فةرسّيًةك ةَنك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك السوِلك جةرًلك ك أنَّ I:ك مةاٍكك بنك أنسك عْنك

كجةَءكيدعوُه. السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكثمَّ

فقةَل:ك»وهذِه«كاعةئشَا.

فقةَل:كال.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك)ال(.

فعةَدكيدعوُه،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وهذِه«.

قةَل:كال.

قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك)ال(.

كعةَدكيدعوُه،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وهذِه«. ثمَّ

)1(ككرولهكأمحدك]13135[كوصححهكمعيبكلألرنةؤوط.
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فقةَلكيفكلاّثةاثِا:كنعْم،كفقةمةكيتدلفعةِنكحّتىكأتيةكم زاُه)1).

»فقاما يتدافعاِن«كمع ةُه:كيشيشك ّلكولحدكم هامكيفكأثلكصةحبه.ك

كلافةرّسكإّنامكملْكيدُعكعةئشاكJكأّوالًكاكوِنكلاّطعةمك ةَنكقرياًل،كفأرلَدكتوفريهك قةاول:كواعلَّ

عىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

وحقوقك لملعةرشة،ك مجيلك مْنك وهذلك دوهنة،ك بةاّطعةِمك لالختصةصك » لَهكملسو هيلع هللا ىلصك لا ووي:ك قةلك

لملصةحبا،كوآدلبكلملجةاساكلملؤّ دة«)2). 

وكان حيتمُل من جريانه:

كسرشَاكJكقةاْت:كبي امكأنةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكحلةٍف،كإْذكدخرْتكمةٌةكجلةٍركا ة،ك عْنكأمِّ

فأخذْتكقلصًاكا ة.ك]لاقلصُا:كمَنكلخلبِز[.

فقشُتكإايهة،كفأخذتُهكمْنكبنِيكحلييهة.

ُه ال قليَل مْن أذى اجلاِر«)3).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما كاَن ينبغي لِك أْن تعنيّفيها، إنيّ

اك هك ثرُيك لاقدر،ك قريلك ولنك ةَنك فهَوك قريال،ك وإنك ةَنك مغفورك لجلةركجلةرهكغريك أذىك أي:ك

لاوزِر)4).

فةحتامُلكأذىكلجلةِر،كومقةبرُاكإسةءتهكبةإلحسةِنكمنكأرفِعكلألخالِق،كوأعىلكلاّشيِم.ك

)1(ككرولهكمسرمك]2037[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]209/13[

)3(ككرولهكلاطربلينكيفكلاكبريك]258/23رقمك535[،كولبنكلألعلليبكيفكمعجشهك]353[،كوقةلكلهليثشيكيفكلملجشعك
]170/8[:كرجةاهكثقةت،كوضعفهكلألابةينكيفكضعيفكلجلةمعك]2077[.

)4(ككلاتيسريكبرشحكلجلةمعكلاصغريك]2/ 502[كارش ةوي.
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كحسَنكلجلولِركلحتامُلكلألذى«)1). كلألذى،كواكنَّ قةلكلحلسُن:ك»ايَسكحسُنكلجلولِرك فَّ

وجعل كالم اجلريان مقياس معرفة الرجل املحسِن من امليسء:

إذلك أعرَمك أْنك يلك لهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك يَفك السوِلك رجٌلك قةَلك قةَل:ك Iك مسعودك بنك لهللك عبِدك عْنك

أحس ُتكوإذلكأسأُت؟.

كملسو هيلع هللا ىلص: »إذا سمعَت جريانَك يقولوَن أْن قْد أحسنَت؛ فقْد أحسنَت. وإذا سمعتهْم  قةَلكلا ّبيُّ

يقولوَن قْد أسأَت؛ فقْد أسأَت«)2). 

وأرشد اجلاَر إىل عدم منِع جاره مما حيتاج إليه: 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إذا استأذَن أحدكْم جارُه أْن يغرَز خشبُه يف  عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

جدارِه، فال يمنعُه«.

فراّمكحّدَثكأبوكهليلَةكطأطئولكرءوسهْم.

كهبةكبنَيكأ تةفكْم.)3)  فقةَل:كمةكيلكأرل ْمكع هةكمعلضنَي؟كولهللكألرمنيَّ

قال ابن رجب: »ومذهُبكلإلمةمكأمحَدكأنكلجلةَركيرزمهكأنكيشّكنكجةرهكمنكوضِعكخشبٍاكعىلك

كبجدلره؛كهلذلكلحلديثكلاصحيح. جدلرهكإذلكلحتةجكإىلكذاك،كوملكيرضَّ

وبنَيك بي ُهك مجعًةك لاّت زيِه؛ك عىلك ولا ّهَيك لا ّدِب،ك عىلك لحلديِثك يفك لألمَلك محرولك ولجلشهوُرك

لألحةديِثكلاّدلّاِاكعىلكحتليِمكمةِلكلملسرِمكإاّلكبلضةُه«)4). 

)1(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]ص141[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]ك4223[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]610[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2463[،كومسرمك]1609[،كولارتمذيك]1273[،كولارفظكاه.
)4(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]ص140[.
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وقوِلكأيبكهليلة:ك»مةكيلكأرل ْمكع هةكمعلضنَيك»أْي:كعْنكهذِهكلاّس ِّا،كأْوكعْنكهذِهكلملقةاِا)1). 

وجعل شفعة اجلوار مندوباً إليها؛ ألجل حق اجلوار:

 امكقةلكرسولكلهللكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»اجلاُر أحقُّ بصقبِه«)2). 

لاّصقبكبةاّسنِيكوبةاّصةِد:كلاقلبكولملالصقا)3).

إنك ةنك إايهك لنتقرْتك منك يِدك منك لنتزلَعكحّصِاكرشيكهك لارشيِكك »لستحقةُقك ولاشفعاكهي:ك
كعريهكلاعقُد«ك)4). كبثش هكلاذيكلستقلَّ مثره،كأوكدونه،كوبعوٍضكمةيلٍّ

)1(ككفتحكلابةريك]111/5[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]2258[كعنكأيبكرلفعك(

)3(ككلا هةياك]75/3[.
)4(ككلإلق ةعكيفكفقهكلإلمةمكأمحدكبنكح بلك]362/2[.
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بالجاِر ال��نيّ��اِس  أول���ى  اِرال��ج��اُر  ال���ديّ مح��ى  ي��رع��ى  أْن  وأح���قُّ 

يتحفُه واإلح���س���اِن  وإرساِرب��ال��ب��رِّ  ج��ه��ٍر  يف  واحل���ف���ِظ 

ب��وائ��ق��ُه ���ن���ُه  ي���ؤميّ ل����ْم  ال��نيّ��اِرإْن  يف  ال��تيّ��ع��ذي��َب  فليحذِر 

جيرتِه أله���ِل  ال��نيّ��ب��يُّ  ج����ارًا ي��راع��ي ح��رم��َة اجل���اِرط���اَب 

��ه��ُم وك������ذاَك إي���ص���اٌء ب��ت��ك��راِرق����والً وف��ع��اًل ص����اَن ح��قيّ

إلرصاِرب���ْل ي��ق��ب��ُل ال��م��خ��ت��اُر دع��وت��ُه إح�����واٍج  غ���رِي  م���ْن 

����ت����ُه ���اًل م���ن���ُه أذييّ ص����ربًا ي��غ��ال��ُب ك���لَّ ص��بيّ��اِرم���ت���ح���ميّ

م��ه��ا ������َة ال���ج���ي���راِن ح��ريّ ���ُة امل����ؤذي م���َن ال��ع��اِروأذييّ ف���أذييّ

لحا الصيّ جيرُة  ��ع��ادِة  ال��سيّ وج������واُر أخ���ي���اٍر وأط���ه���اِروم��َن 

نبغضُه ���وِء  ال���سيّ ج���اَر  ون��ع��وُذ ع����وذًا م��ن��ُه ب��ال��ب��اريل��ك��نَّ 

صلٌة ب��ي��ن��ه��ْم  ال��تيّ��ه��ادي  إق��ت��اِرإنَّ  دوَن  ع��ط��اءَك  ف��اب��ذْل 

مرقًا ول��ْو   ، ل��ُه  ال��طيّ��ع��اَم  داِرأه��ِد  إىل  داٍر  م����ْن  وحت�����رَّ 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الضيوف والمستضيفين

أواًل: النبي ملسو هيلع هللا ىلص مضيفاً:

كملسو هيلع هللا ىلصكأجوَدكلا ةِس،كوأ لمهم،كوأوسعهمكإعطةًء،كوأحس همكسخةًء؛كالسيامكيفك قدك ةَنكلا بيُّ
مولسِمكلخلرِي؛كيقولكلبنكعبةسكL: »كاَن رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجوَد النيّاِس باخلرِي، وكاَن أجوَد 

ما يكوُن يف شهِر رمضاَن«.

كس ٍاكيفكرمضةَنكحّتىكي سرَخكفيعلُضكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  كجربيَل Sك ةَنكيرقةُهكيفك لِّ إنَّ
لاقلآَن،كفإذلكاقيُهكجربيُلك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأجوَدكبةخلرِيكمَنكلاّليِحكلمللسرِا()1). 

)لمللسرا(كأِي:كلملطرقا،كيع يكأّنُهكيفكلإلرسلعكبةجلوِدكأرسعكمَنكلاّليح)2). 

النيّاِس،  أجوَد  وكاَن  النيّاِس،  أحسَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  »كاَن   :I مةاكك بنك أنسك وقةلك
وكاَن أشجَع النيّاِس«)3).

كلجلوَدكإالكقلىك كخصةئصكلألجولد:كإ للمكلاضيفةِن،ك»ولاعلُبكملكتكْنكتعدُّ وإنكمنكأخصِّ
كمنكملكيكنكفيهكذاك؛كحتىكإنكأحدهمكربامكسةركيفك كلاّسخيَّ لاضيِف،كوإطعةَمكلاطعةِم؛كوالكتعدُّ

طربكلاضيِفكلمليَل،كولمليرني«)4).

)1(ككرولهكلابخةريك]6[،كومسرمك]2308[.
)2(ككفتحكلابةريك]31/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2820[،كومسرمك]2307[.
)4(ككروضاكلاعقالءكالبنكحبةنك]ص259[.
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حَم،  وهذهكأمكلملؤم نيكخدجياكJ؛كوهيكأعرمكلا ةسكبه؛كتصفه؛كفتقول:ك»فواهلل إنيّك لتصُل الريّ
 .(1(» يَف، وتعنُي عىل نوائِب احلقِّ وتصدُق احلديَث، وحتمُل الكلَّ وتكسُب املعدوَم، وتقري الضيّ

لاّضعيف،كولايتيِم،كولاعيةل،ك فيه:كلإلنفةُقكعىلك بأملِه،كفيدخلك «كهَوكمْنكالكيستقّلك »الكليّ
وغريكذاَك.

الك مةك لا ّةسك تعطيك ومع ةهة:ك يكسب،ك الك لملعدومك ك ألنَّ لافقري؛ك أِي:ك املعدوم«ك »وتكسب 
جيدونُهكع دكغريك.)2) 

كملسو هيلع هللا ىلص:ك)قلىكلاضيف(ك فذ لْتكخدجيُاكJكمنكمجرِاكأخالقكلا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمنكأحسِنكلا ةسكإ للمًةكاضيفه،كومعةمرًاكاوفده. وقدك ةَنكلا بيُّ

وجتىّل أدبه ملسو هيلع هللا ىلص، وحسُن تعامله مع الناس سواٌء أضافهم إىل طعاٍم؛ أم أضافوه.

وعنكجةبلكبنكعبدكلهللكLكقةل:ك»مةكسئَلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكميئًةكفقةَل:كال«)3). 

ومع ةُه:كمةكسئَلكميئًةكمْنكمتةعكلاّدنيةكفقةل:كال.كففيه:كبيةُنكعظيِمكسخةئِه،كوغزلرةكجودهكملسو هيلع هللا ىلص)4).

المدى بالجوِد  بلغَت  الكرماُءوإذا سخوَت  تف�عُل  ال  ما  وفعلَت 

وأخرَب ملسو هيلع هللا ىلص أن الله كريٌم حيبُّ الكرم: 

معايَل  الكرَم، وحيبُّ  كريٌم حيبُّ  اهلل  »إنَّ  قةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيَّ ك أنَّ I:ك بِنكسعٍدك عنكسهِلك

األخالِق، ويكرُه سفسافها«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]4[،كومسرمك]160[. 
)2(ككفتحكلابةريك]25/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6034[،كومسرمك]2311[. 
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]71/15[. 

)5(ككرولهكلحلة مكيفكلملستدركك]152[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1801[.
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واذلكقةلكعشلو بُنكلحلةرِث:ك»مةكتلَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكع َدكموتِهكدرمهًة،كوالكدي ةرًل،كوالكعبدًل،ك
ودرعُهك ك تويّفَ صدقًا«)1).بلك جعرهةك وأرضًةك وسالحُه،ك لابيضةَء،ك بغرتُهك إاّلك ميئًة،ك والك أمًا،ك والك

كبثالثنَيكصةعًةكمْنكمعرٍي)2). ملهونٌاكع َدكهيوديٍّ

كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص جيعل إكراَم الضيف من عالمات اإلميان:

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»مْن كاَن يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر؛ فليكرْم ضيفُه«)3).

إ للمه:كترّقيهكبطالقاكلاوجه،كوتعجيلكقلله،كولاقيةُمكب فسِهكيفكخدمته.

قةلكلاشةعل:

رحلِه إنزاِل  قبَل  ضيفي  جديُبأضاحُك  واملحلُّ  عندي  فيخصُب 

خصيُبوما الخصُب لألضياِف أْن يكثَر القرى الكريِم  وج��ُه  ولكنيّام 

ومدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يقري الضيف، وجعله من خرية الناس:

كفعنكلبِنكعّبةٍسكL،كقةَل:كخطَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيوَمكتبوَك؛كفقةَل:ك

النيّاِس؛  النيّاِس مثُل رجٍل أخَذ بعناِن فرسِه، فيجاهُد يف سبيِل اهلل، وجيتنُب رشوَر  »ما يف 
ُه«)4).  ومثُل رجٍل باٍد يف غنمِه، يقري ضيفُه، ويؤديّي حقيّ

وبنّي ملسو هيلع هللا ىلص أن الضيافة حقٌّ عىل كل مسلم:

يِف حقٌّ عىل كلِّ مسلٍم؛ فمْن أصبَح بفنائِه؛ فهَو عليِه ديٌن؛ إْن شاَء اقتىض،  فقةَل:ك»ليلُة الضيّ
وإْن شاَء ترَك«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2739[.
.J2(ككرولهكلابخةريك]2916[،كومسرمك]1603[كعنكعةئشاك(
.I3(ككرولهكلابخةريك]6018[،كومسرمك]47[كعنكأيبكهليلةك(

)4(ككرولهكأمحدك]1988[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2259[.  
)5(ككرولهكأبوكدلودك]3750[،كولبنكمةجاك]3677[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2204[.



تعامالت النبي 196

أي:كفشنكأصبحكلاضيفكبف ةئه؛كفهوكديٌنكعىلكصةحِبكلادلِر،كفإنكمةَءكلاضيُف؛كطرَبكحّقه.ك

وعةدلِتك لاكللِم،ك ميِمك منك عريِه؛ك لاقيةِمك وحسُنك لاضيِف،ك قلىك يزْلك »وملك :ك اخلطيّابُّ قاَل 
لاصةحلنَي،كوم ُعكلاقلىكمذموٌمكعىلكلألاسِن،كوصةحبهكمروٌم«)1).

ًا«)2). كملسو هيلع هللا ىلصكاعثامَنكبنكمظعوٍنكI: »إنَّ لضيفَك عليَك حقيّ وقدكقةَلكلا بيُّ

وعْنكعقبَاكبِنكعةمٍلكIكقةَل:كقر ةكيةكرسوَلكلهلل!كإّنَككتبعث ة؛كف  زُلكبقوٍم؛كفالكيقلون ة؛ك
فامكتلى؟ك

ملْ  فإْن  يِف؛ فاقبلوا؛  ينبغي للضيّ »إْن نزلتْم بقوٍم، فأمروا لكْم بام  ا ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فقةَلك
يِف اليّذي ينبغي هلْم«)3). يفعلوا؛ فخذوا منهْم حقَّ الضيّ

أْنك فرهْمك يضيفوهْم؛ك فإذلكملْك كضيةفتهْمكولجبٌا،ك فإنَّ وهذلكلحلديُثكحمشوٌلكعىلكلملضطّليَن،ك
يأخذولكحةجتهْم.

اؤمهْمك ار ّةِسك وتذ لولك بأاس تكْم،ك أعللضهْمك مْنك تأخذولك أْنك اكْمك ك أنَّ لملللَدك ك إنَّ وقيل:ك
وبخرهْم)4).

وبنّي ملسو هيلع هللا ىلص مقدار الضيافة، وحدودها: 

عْنكأيبكرشيٍحكI،كقةَل:كقةلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن كاَن يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر فليكرْم 
ضيفُه جائزتُه«)5).

)1(ككعونكلملعبودك]10 / 154[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1369[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7946[. 

)3(ككرولهكلابخةريك]2461[،كومسرمك]1727[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]12/ 32[.

)5(ككأي:كم حتُهكوعطّيتُه.
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قةَل:كومةكجةئزتُهكيةكرسوَلكلهلل؟

اٍم، فام كاَن وراَء ذلَك فهَو صدقٌة عليِه. وال حيلُّ لرجٍل  يافُة ثالثُة أييّ قةَل:ك»يومُه وليلتُه، والضيّ

مسلٍم يقيُم عنَد أخيِه حتيّى يؤثمُه«.

قةاول:كيةكرسوَلكلهلل!كو يَفكيؤثشُه؟

قةَل:ك»يقيُم عندُه؛ وال يشَء لُه يقريِه بِه«)1). 

،ك مستحبٌّ وتةٌمك ولجٌب،ك ك حقٌّ مللتَب:ك ثالُثك وهوك به،ك نزَلك منك عىلك حّقًةك ارضيفك فإنك

وصدقٌاكمنكلاصدقةِت.

كثالثاكأيةم،كومةك ةنكفوقكذاككفهوكصدقا. كلاولجُب:كيوٌمكوايرٌا،كولملستحبُّ فةحلقُّ

كعىلكلملضيف:كهوكلاضيُفكلملسةفُل،كلاقةدُمكمنكبرٍدكآخَل. ولاضيُفكلاذيكجيبكإ للمه،كواهكحقٌّ

كيفكمةاه. فيجُبكعىلكمنكي زُلكعريهكأنكيطعشه،كويكلمه،كفإنكملكيفعْل؛كفرُهكحقٌّ

بإطعةِمك لألمِلك يدخُلكيفكعشوِمك وإ للمهك إطعةمهك أنك ك نفسه؛كفالكمكَّ لابرِدك لازلئُلكمنك وأمةك

كملسو هيلع هللا ىلصكإ للمه،كوجعلك لاطعةِم،كولإلحسةِنكإىلكلا ةِس،كواك ّهكايَسكهوكلاضيَفكلاذيكأوجَبكلا بيُّ

اهكحّقًةكيفكمةلكلملضيف.

والكجيوُزكلإلثقةُلكعىلكلملضيِف؛كبأنكيقيمكلاضيُفكع دهكأ ثَلكمنكثالثاكأيةم؛كألنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص 

قةل:ك»وال حيلُّ لُه أْن يثوى عندُه حتيّى حيرجُه«)2). 

أيةٍم،كمنكغرِيكلستدعةٍءكمنك بعَدكثالثِاك لابيِتك يقيَمكع دكصةحِبك أْي:كالكجيوُزكارضيِفكأنك

صةحِبكلابيِت.

)1(ككرولهكلابخةريك]6019[،كومسرمك]48[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]6135[كعنكأيبكرشيحك(
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ويف أوقات املخمصة والّشّدة؛ يتجىّل إكرامه ملسو هيلع هللا ىلص للضيف:

أسامع ة،ك تذهُبك قْدك ةدْتك يل؛ك وصةحٌبك أنة،ك جئتك قةَل:ك Iك عشٍلوك بِنك لملقدلِدك عِنك

وأبصةرنةكمَنكلجلوِع،كفجعر ةكنتعّلُضكار ّةِس،كفرْمكيضف ةكأحد)1). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقر ة:كيةكرسوَلكلهلل!كب ةكجوٌعكمديٌد؛كفتعّلض ةكار ّةِس،كفرْمكيضف ةكأحٌد،ك فأتي ةكلا ّبيَّ

فأتي ةك.

بَن بيننا«. كملسو هيلع هللا ىلص: »احتلبوا هذا الليّ فذهَبكب ةكإىلكم زاِه،كفإذلكثالثُاكأع ٍز؛كفقةَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكنصيبُه. كإنسةٍنكم ّةكنصيبُه،كونلفُعكار ّبيِّ قةَل:كفك ّةكنحترُب،كفيرشُبك لُّ

فيجيُءكمَنكلاّريِل،كفيسّرُمكتسرياًمكالكيوقُظكنةئاًم،كويسشُعكلايقظةَن.

كيأيتكرشلبُه،كفيرشُب. كيأيتكلملسجَد،كفيصيّل،كثمَّ ثمَّ

فيتحفونُه،ك لألنصةَر،ك يأيتك حمّشٌدك فقةَل:ك نصيبي؛ك رشبُتك وقْدك ايرٍا،ك ذلَتك لاّشيطةُنك فأتةينك

ويصيُبكع دهْم،كمةكبِهكحةجٌاكإىلكهذِهكلجللعِا،كفأتيتهة،كفرشبتهة.

فراّمكأْنكوغرْتكيفكبط ي)2)،كوعرشُتكأّنُهكايَسكإايهةكسبيٌل؛كنّدم يكلاّشيطةُن،كفقةَل:كوحيَكك

دنيةَكك فتذهُبك فتهرُك،ك فيدعوكعريَك؛ك فيجيُءكفالكجيدُه،ك مةكص عَت؟!كأرشبَتكرشلَبكحمّشٍد،ك

وآخلتَك.

كخلَجكرأس،كوإذلكوضعتهةكعىلكرأسكخلَجكقدمةَي،ك كمشرٌاكإذلكوضعتهةكعىلكقدميَّ وعيلَّ

وجعَلكالكجييئ يكلا ّوُم.

وأّمةكصةحبةَي؛كف ةمة،كوملْكيص عةكمةكص عُت.

كلّاذيَنكعلضولكأنفسهْمكعريهْمك ةنولكمقّرنَيكايَسكع دهْمكيشءكيولسوَنكبِه. )1(ككهذلكحمشولكعىلكأنَّ
)2(ككلاوغوُل:كلاّدخولكيفكلايّشء.كلا هةياك]209/5[
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كأتىكرشلبُه،كفكشَفكع ُه،ك كأتىكلملسجَد،كفصىّل،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلص؛كفسّرَمك امك ةَنكيسّرُم،كثمَّ فجةَءكلا ّبيُّ
فرْمكجيْدكفيِهكميئًة،كفلفَعكرأسُهكإىلكلاّسامِء.

،كفأهرُك. فقرُت:كلآلَنكيدعوكعيلَّ

فقةَل:ك»الليّهمَّ أطعْم مْن أطعمني، وأسِق مْن أسقاين!«.

أسشُن،ك أهّيةك لألع ِزك إىلك فةنطرقُتك لاّشفلَة،ك وأخذُتك ،ك عيلَّ فشددهتةك لاّششرِا،ك إىلك فعشدُتك
)1)،كفعشدُتكإىلكإنةٍءكآلِلكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص  كحّفٌلك ّرهنَّ فأذبحهةكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكهَيكحةفرٌاك،كوإذلكهنَّ

مةك ةنولكيطشعوَنكأْنكحيتربولكفيِه،كفحربُتكفيِهكحّتىكعرتُهكرغوٌة،كفجئُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَل:كأرشبتْمكرشلبكْمكلاّريرَا.

كنةوا ي. قرُت:كيةكرسوَلكلهللكلرشْب،كفرشَبكثمَّ

كنةوا ي. فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكلرشْب،كفرشَبكثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقْدكروَي،كوأصبُتكدعوتُه،كضحكُتكحّتىكأاقيُتكإىلكلألرِض. كلا ّبيَّ فراّمكعلفُتكأنَّ

أمليك ذلك يةكرسوَلكلهللك ةَنكمْنك فقرُت:ك يا مقداُد«)2).ك »إحدى سوآتَك  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ فقةَلك
و ذل،كوفعرُتك ذل.

آذنتني، فنوقَظ صاحبينا، فيصيباِن  »ما هذِه إاليّ رمحٌة مَن اهلل، أفال كنَت  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ فقةَلك
منها؟«.

مَنك أصةهبةك مْنك معَكك وأصبتهةك أصبتهة،ك إذلك أبةيلك مةك ك بةحلقِّ بعثَكك ولّاذيك فقرُت:ك قةَل،ك
لا ّةِس)3). 

)1(ككأي:كلجتشعكلاربنكلاكثريكيفكرضعهة،كوهذِهكمْنكمعجزلتكلا ّبّوة،كوآثةركبل تهكملسو هيلع هللا ىلص.
)2(ككأْي:كإّنك:كفعرتكسوأةكمَنكلافعالت،كمةكهَي؟

)3(ككرولهكمسرمك]2055[.
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»ضحكُت حتيّى ألقيُت إىل األرِض«كمع ةُه:كأّنُهك ةَنكع دهكحزنكمديدكخوفًةكمْنكأْنكيدعوك

كملسو هيلع هللا ىلص،كوتعّلَضكألذلُه. عريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص؛كاكونِهكأذهَبكنصيبكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقْدكروَي،كوأجيبْتكدعوته؛كفلَحكوضحَككحّتىكسقَطكإىلكلألرض؛ك كلا ّبيَّ فراّمكعرَمكأنَّ

وإجةباك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيِّ برشِبك ولنقالبهكرسورًلك لحلزن،ك مَنك بِهك مةك ةَنك اذهةِبك مْنك ثلةكضحكه؛ك

دعوتهكملْنكأطعشُهكوسقةُه،كوجليةنكذاَككعىلكيدكلملقدلد،كوظهوركهذِهكلملعجزة،كواتعّجبِهكمْنكقبحك

فعرهكأّوالً،كوحس هكآخلًل)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص جيالس ضيوفه ويضحُك معهم ويتبسط معهم يف احلديث: 

،كفجرَسكبِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك عْنكثوبةَنكIكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كنزَلكب ةكضيٌفكبدويٌّ

أمةَمكبيوتِه.

فجعَلكيسأاُهكعِنكلا ّةِسك يَفكفلحهْمكبةإلسالِم،كو يَفكحدهبمكيفكلاّصالِة،كفامكزلَلكخيربُهك

مْنكذاَككبةّاذيكيرّسُهكحّتىكرأيُتكوجَهكرسوِلكلهللكنرضًل.

كمستخفيًةكالكيأاول:ك»أِن ائِت  حّتىكإذلكلنتفَخكلا ّهةُر،كوحةَنكأ ُلكلاّطعةِم،كدعةين،كفأمةَركإيلَّ

بيَت عائشَة J، فأخربها أنَّ لرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضيفًا«.

كمةكأصبَحكيفكبيت ةكيشٌءكيأ رُهكأحٌدكمَنكلا ّةِس. قةاْت:كولّاذيكبعثَككبةهلدى،كوديِنكلحلقِّ

كيعتذرَنكبامكلعتذرْتكبِهكعةئشُاكJ،كحّتىكرأيُتكاوَنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  فلّدينكإىلكنسةئِه،ك ّرهنَّ

 سَف.

كيعةرُضكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كحّتىكقةَل:كإّنةكأهُلك كعةقاًل،كففطَن،كفامكزلَلكلابدويُّ و ةَنكلابدويُّ

لابةديِاكمعةنوَنكيفكزمةن ة،كاس ةك أهِلكلحلرِض،كإّنامكيكفيكأحدنةكلاقبضُاكمَنكلاّتشِلكيرشُبكعريهةك

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]15/14[.
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لارّشبُاكمَنكلاّربِن،كفذاَككلخلصُب)1)،كفشّلْتكع َدكذاَككع ٌزكا ةكقِدكلحتربْت،ك  ّةكنسّشيهةكثشللَء،ك
فدعةكهبةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كبةسشهةكوقةَل:ك»ثمرا، ثمرا«.

فأقبرْتكإايِهكحتشحُم،كفأخَذكبلجرهة،كومسَحكرضعهةكوقةَل:ك»باسِم اهلل«.

فحفرْت،كفدعةينكبشحرٍبكا ة،كفأتيتُهكبِه،كفحرَبكوقةَل:ك»باسِم اهلل«،كفشألُه.

كقةَل:ك»ادفْع باسِم اهلل«. ثمَّ

كأرلَدكأْنكيضعُه،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فدفعُتكإىلكلاّضيِفكفرشَبكم ُهكرشبًاكضخشًا،كثمَّ
«،كفكّلَركحّتىكلمتأَل،كورشَبكمةكمةَءكلهللُ. كأرلَدكأْنكيضعُه،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهلل:ك»علَّ «)2)،كفعةَدكثمَّ »علَّ

كقةَل:ك»أبلْغ هذا عائشَة، فلترشْب منُه ما بدا هلا«. كحرَبكفيِهكوقةَل:ك»باسِم اهلل«،كومألُهكثمَّ ثمَّ

كأرسر يكإىلكنسةئِه،ك ّرامكرشبِتك كرجعُتكإايِه،كفحرَبكفيِهكوقةَل:ك»باسِم اهلل«،كفشألُه،كثمَّ ثمَّ
. ك ّرهنَّ لملأٌةكرّدينكإىلكلألخلى،كوقةَل:ك»باسِم اهلل«،كحّتىكرّدهنَّ

كرددُتكإايِه. ثمَّ

كأعطةين،كفرْمكآُلكأْنك »باسِم اهلل«،كفرشَبكمةكمةَءكلهللُ،كثمَّ «،كفلفعتُهكفقةَل:ك »ارفْع إيلَّ فقةَل:ك

كعىلكدرِجكلاقدِح،كفرشبُتكرشلبًةكأحىلكمَنكلاعسِل،كوأطيَبكمَنكلملسِك،كوقةَل:ك»الليّهمَّ  أضَعكمفتيَّ

بارِك ألهلها فيها«.كيع ي:كلاع ز)3).

إذا مل جيِد النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما يقري به الضيَف؛ دفعه إىل بعض أصحابه؛ ليقريُه. و

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكإيّنكجمهوٌد. كرجاًلكأتىكلا ّبيَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

)1(ككأي:كإذلكوجدكتلكوعريهكمةءكأوكابن،كفهذلكأعىلكيشء،كوهذلكهوكلخلصب.كوفيهكحسنكخرقكهذلكلابدوىك
وحصةفاكعقرهكوفطةنتهكوطيبك المه.

)2(ككمنكلاعرُل:كوهوكلارّشِبكبعدكلارّشب.كلا هةياك]559/3[.
)3(ككرولهكلآلجليكيفك تةبكلارشيعاك]1048[،كوصّححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1977[كوخوافكيفكذاك.
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كمةكع ديكإاّلكمةٌء. فأرسَلكإىلكبعِضكنسةئِه؛كفقةاْت:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

ك كمثَلكذاَك:كالكولّاذيكبعثَككبةحلقِّ كأرسَلكإىلكأخلى،كفقةاْتكمثَلكذاَك،كحّتىكقرَنك ّرهنَّ ثمَّ
مةكع ديكإاّلكمةٌء.

يلَة رمحُه اهللُ؟«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن يضيُف هذا الليّ

فقةَلكرجٌلكمَنكلألنصةِر:ك)أنة(.

فةنطرَقكبِهكإىلكلملأتِهكفقةَل:كأ لميكضيَفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةاْت:كمةكع دنةكإاّلكقوُتكصبيةين.

فقةَل:كهّيئيكطعةمِك،كوأصبحيكرسلجِك،كونّوميكصبيةنِككإذلكأرلدولكعشةًء.

أّنةكنأ ُل،كفإذلكأهوىكايأ َل،كفقوميكإىلكلارّسلِجك فإذلكدخَلكضيف ةكفأطفْئكلارّسلَج،كوأريِهك
حّتىكتطفئيِه.

كقةمْتك أهّنةكتصرُحكرسلجهة،ك فهّيأْتكطعةمهة،كوأصبحْتكرسلجهة،كونّومْتكصبيةهنة؛كثمَّ
فأطفأتُه،كفجعالكيليةنِهكأهّنامكيأ الِن،كفبةتةكطةوينِي)1).

فعالكام«؛ك مْن  عجَب  أْو  يلَة،  الليّ اهلل  »ضحَك  فقةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلص؛ك رسوِلك إىلك غدلك أصبَحك فراّمك
فأنزَلكلهللُ:ك]ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی  یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب[ك]لحلرش:9[)2). 

من فوائد احلديث:

لاّدنية،كولاّصرِبكعىلكلجلوع،كوضيِقك لاّزهِدكيفك بيتهكمَنك كملسو هيلع هللا ىلص،كوأهُلك لا ّبيُّ فيه:كمةك ةَنكعريِهك
حةِلكلاّدنية.

)1(ككأي:كجةئعني.
)2(ككرولهكلابخةريك]3798[،كومسرمك]2054[.



203 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

وفيِه: أّنُهكي بغيكاكبرِيكلاقومكأْنكيبدأكيفكمولسةةكلاّضيِفكومْنكيطلقهْمكب فسِه؛كفيولسيِهكمْنك
كولاّتقوىكمْنكأصحةبه. كيطربكاُهكعىلكسبيلكلاّتعةونكعىلكلاربِّ مةاِهكأّوالًكبامكيتيرّسكإْنكأمك ُه،كثمَّ

وفيِه:كلملولسةُةكيفكحةِلكلاّشدلئِد.ك

وفيِه:كفضيرُاكإ للِمكلاّضيِفكوإيثةرِه.ك

 .Lكولملأتِهك وفيِه:كم قبٌاكهلذلكلألنصةريِّ

»أطفئيك اقواِه:ك لمل زل؛ك بأهِلك رفقًةك م ُهك يشت عك إذلك ةَنك لاّضيِفك إ للِمك يفك لالحتيةُلك وفيِه:ك
لارّسلج،كوأريِهكأّنةكنأ ل«،كفإّنُهكاْوكرأىكقّراكلاّطعةم،كوأهّنامكالكيأ الِنكمعُه؛كالمت َعكمَنكلأل ل)1).

إن كان كافراً:  وكان ملسو هيلع هللا ىلص يكرُم ضيفه؛ و

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكضةفُهكضيٌفكوهَوك ةفٌل؛كفأمَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشةٍة؛ك عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
كأخلى،كفرشبُهكحّتىكرشَبكحالَبكسبِعكميةٍه.ك كأخلىكفرشبُه،كثمَّ فحربْت،كفرشَبكحالهبة،كثمَّ

فرْمك بأخلىك أمَلك ك ثمَّ بشةٍة،كفرشَبكحالهبة،ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك اُهكرسوُلك فأمَلك فأسرَم،ك إّنُهكأصبَح،ك ك ثمَّ
يستتّشهة.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمُن يرشُب يف مًعى واحٍد؛ والكافُر يرشُب يف سبعِة أمعاٍء«)2). 

لملؤمنكيسّشيكلهللكDكإذلكأ َل،كفيحصُلكاهكميئةن:كلارب ُاكيفكلاطعةِم،كودفُعكلاشيطةِنكع ه؛ك
كلملؤمَنكقدكأ لكيفكمعىكولحٍد. فيكوُنكلملت ةوُلكم هكقريال،كفكأنَّ

لاطعةِمك ثرٌي،ك منك فيذهُبك معه،ك لاشيطةُنك ويت ةوُلك لاتسشيِا،ك اعدِمك اه؛ك يبةركك الك ولاكةفُلك
فكأنهكقدكأ لكيفكسبعِاكأمعةء)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]14 / 12[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5397[،كومسرمك]2063[.

)3(كك شفكلملشكلكمنكحديثكلاصحيحنيك]271/1[.
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كلملؤمنكيأ ُلكبآدلِبكلارّشع،كفيأ لكيفكمًعىكولحٍد،كولاكةفلكيأ لكبشقتىضكلاّشهوِةك ولملللُدكأنَّ

ولارّشِهكولا ّهم،كفيأ ُلكيفكسبعٍاكأمعةٍء)1).

ببعِضك ويؤثُلك م ه،ك بةايسرِيك ويق ُعك لاقوِت،ك منك لابرغِاك يقترصكعىلك ك لحلقيقيُّ لملؤمُنك وقيل:ك

قوته؛كولاكةفُلكعىلكخالفكذاك؛كألنهكيأ لكأ َلكلا ّهِمكلحلليِصكعىلكلالستكثةِركمنكلأل ل)2).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقوُم عىل خدمة أضيافه:

Iكيوَمكلخل دِقكمّلةكدعةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةلكاه:كطعّيٌمكيل،كفقْمكأنَتكيةك ففيكحديثكجةبلك

رسوَلكلهلل،كورجٌل،كأْوكرجالِن!

قةَل:ك»كْم هَو؟«.

فذ لُتكاُه.

قةَل:ك»كثرٌي طييٌّب«.

فقةَل:ك»قوموا«.

ملسو هيلع هللا ىلص  ك لا ّبيُّ جةَءك وحيِكك قةَل:ك لملأتِه،ك عىلك جةبلك دخَلك فراّمك ولألنصةُر،ك لملهةجلوَنك فقةَمك

بةملهةجليَن،كولألنصةِر،كومْنكمعهْم.

قةاْت:كهْلكسأاَك؟ك

قرُت:كنعْم.

إىلك ويقّلُبك لاّرحَم،ك عريِهك وجيعُلك لخلبَز،ك يكرُسك فجعَلك تضاغطوا«،ك وال  »ادخلوا،  فقةَل:ك

كي زُع،كفرْمكيزْلكيكرُسكلخلبَز،كويغلُفكحّتىكمبعول،كوبقَيكبقّيٌا. أصحةبِه،كثمَّ

)1(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]ص428[.
)2(ككلمل تقىكرشحكلملوطأك]326/4[.
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قةَل:ك»كيل هذا، وأهدي فإنَّ النيّاَس أصابتهْم جماعٌة!«)1). 

وهؤالءكلألضيةف؛كمنكلملهةجلين،كولألنصةركإنامكهمكيفكلحلقيقِاكأضيةُفكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛ك
وإنك ةنولكيفكبيتكجةبل؛كذاككأنكمةكحدثكمنكتكثريكلاطعةمك ةنكمعجزًةكالسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كفكةنك

أصُلكطعةِمكجةبٍلكإنامكيكفيكبضعَاكنفٍل؛كوبرب ِاكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصك فىكأهَلكلخل دِق.

قبيلكحسِنك منك عريهم؛ك ةنك ولاطعةمك لارحم،ك وتوزيُعك حي ئٍذ،ك فقيةمهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكخدمتهمك
.Iلاضيةفِاكاضيوٍفكجةءوه؛كاكنكيفكبيتكجةبلك

وربا كان يتأّذى ملسو هيلع هللا ىلص من بعض سلوكّيات ضيوفه، فيستحيي من إحراجهم:

ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ]گ  تعةىل:ك لهللك يقولك
ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ[ك]لألحزلب:53[.

]گ  فقةل:ك بيوتهك دخوِلك يفك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسولك معك بةاتأّدبك لملؤم نيك عبةدهك تعةىلك فيأمُلك
[،كأي:كالكتدخروهةكبغريكإذٍنك ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ 

اردخوِلكفيهة؛كألجلكلاطعةم.ك

وأيضًةكالكتكونولك]ڻ ۀ[،كأي:كم تظلين،كومتأّننيكالنتظةركنضجه،كأوكسعاكصدٍرك
بعدكلافللغكم ه.ك

كملسو هيلع هللا ىلصكإالكبرشطني:كلإلذِنكاكمكبةادخوِل،كوأنكيكونك واملعنى:كأنكمكالكتدخرولكبيوتكلا بيِّ
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ]ۀ  قةل:ك وهلذلك لحلةجِا؛ك بشقدلِرك جروسكمك

ھ ے[،كأي:كقبلكلاطعةم،كوبعده.

لحلةجا،ك عىلك لازلئَدك لنتظةر مك أي:ك ]ۓ  ۓ[،ك فقةل:ك وفةئدته؛ك لا هي،ك حكشاك ك بنّيَ ثمك
كعريهكحبسكمكإيةهكعنكمئونكبيته،كولمتغةاهكفيه. ]ڭ ڭ ڭ[،كأي:كيتكّرُفكم ه،كويشقُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4101[،كومسرمك]2039[.
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لا ةسك أنك لاعةدة،ك جةريك هوك »لخلجول«ك امك اكم:ك يقولك أنك ۇ[ك ]ڭ 
وخصوصًةكأهلكلاكلمكم همكيستحيونكأنكخيلجولكلا ةَسكمنكمسة  هم،ك]َو[كاكنك]ٺ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ[.

كلحلزِمكلتبةُعكلألمِلك ،كواوك ةنكيتوّهُمكأنكيفكتل هكأدبًة،كوحيةًء،كفإنكلحلزَمك لَّ فةألمُلكلارشعيُّ
،كوأنكجيزِمكأنكمةكخةافهكايسكمنكلألدِبكيفكيشٍء. لارشعيِّ

ولهللّكتعةىلكالكيستحيكأنكيأمل مكبامكفيهكلخلرُيكاكم،كولالفُقكالسواهكملسو هيلع هللا ىلصك ةئ ًةكمةك ةن)1). 

فهذهكصوٌركمنكأدبهكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأضةفكأحدًل.

ثانياً: النبي ملسو هيلع هللا ىلص ضيفاً:

كضيفًة:كفقدك ةنكملسو هيلع هللا ىلصكمتولضعًة؛كيقبُلكلادعوَةكعىلكلاطعةم؛كوإنك وأمةكعنكأدبهكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكحلَّ
 ةنتكميئًةكيسريًل:

فقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»لْو دعيُت إىل ذراٍع، أْو كراٍع ألجبُت«)2). 

ولاكللعكمنكلادلبا:كهوكمةكدونكلاّل باكمنكلاسةق)3).

ك لاّذرلعك ةنتكأحبَّ بةاذ ل؛كايجشعكبنيكلحلقري،كولخلطري؛كألنك لاذرلع،كولاكللعك ك وخصَّ
إايهكمنكغريهة؛كولاكللعكالكقيشاكاه)4). 

وجييُب ملسو هيلع هللا ىلص الدعوَة؛ ولو من غالم: 

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكغالٍمكاُهكخّيةٍط،كفقّدَمكإايِهكقصعًاكفيهةك فعْنكأنٍسكIكقةَل:ك)دخرُتكمَعكلا ّبيِّ

)1(ككتفسريكلاسعديك]1 / 670[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]2568[.

)3(ككلا هةياك]297/4[.
)4(ككفتحكلابةريك]199/5[.
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بنَيك أتتّبعُه،كفأضعُهك لاّدّبةَء)1)،كفجعرُتك يتتّبُعك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ لاغالمكعىلكعشرِه،كفجعَلك ثليٌد،كوأقبَلك
كلاّدّبةَء()2).  يديِه،كفامكزاُتكبعُدكأحبُّ

ويف هذا احلديث عدة من الفوائد: 

ففيه:كإبةحاك سِبكلخلّيةِط.

وفيه:ك دعوته،ك وإجةباك وغريه،ك حمرتٍف،ك منك دونه؛ك منك طعةَمك لارشيِفك أ ِلك جولُزك وفيه:ك
مؤل رُاكلخلةدم.

وفيه:كبيةُنكمةك ةنكيفكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمنكلاتولضِع،كولاّرطِفكبأصحةبه،كوتعةهدهمكبةملجيءكإىلك
م ةزهلم.

وفيه: لإلجةبُاكإىلكلاطعةم؛كواوك ةنكقرياًل.ك

وفيه:كم ةواُاكلاّضيفةِنكبعضهمكبعضًةكممةكوضعكبنيكأيدهيمكوإنامكيشت عكمنكيأخذكمنكقدلمك
لآلخلكميئةكا فسهكأوكاغريه.

جولُزكتلككلملضيفكلأل َلكمعكلاضيِف؛كألنكلخلّيةَطكقّدَمكهلمكلاطعةم،كثمكأقبَلكعىلك وفيه: 
فآثلهمك لاطعةمك ةنكقريال؛ك أنكيكونك لا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوحيتشلك تقليلك عشره؛كفيؤخذكجولزكذاككمنك

به،كوحيتشلكأنكيكونكمكتفيًةكمنكلاطعةم،كأوك ةنكصةئاًم،كأوك ةنكمغرُهكقدكحتّتمكعريهكتكشيره)3).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص جييُب دعوَة اليهودي؛ تأليفاً لقلبه:

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكخبِزكمعرٍي،كوإهةاٍاكس خٍا،كفأجةبُه)4). كهيودّيًةكدعةكلا ّبيَّ عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

)1(ككوهَوكلاقلع.
)2(ككرولهكلابخةريك]2092[،كومسرمك]2041[. 

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]529/9[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]224/13[.
)4(ككرولهكأمحدك]ك13789[كوصححهكمعيبكلألرنةؤوط.
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كمةكلئتدَمكبِه. لإلهةاُا:كلاّشحُم،كأْوكمةكأذيَبكم ُه،كأْوكلاّزيُت،كو لُّ

لاس خٍا:كلملتغرّيُةكلاّليِح)1).

ويفكلحلديث:كجولزكإجةباكدعوةكلاكتةيب.

؛ استأذن له من صاحب الدعوة: إذا دعاه أحٌد، فتبعه من ليس بدعوٍّ و

كIكقةَل:ك ةَنكرجٌلكمَنكلألنصةِركيقةُلكاُهكأبوكمعيٍب،كو ةَنك فعْنكأيبكمسعوٍدكلألنصةريِّ
اُهكغالٌمكحلّةٌم،كفلأىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفعلَفكيفكوجهِهكلجلوَع.

كملسو هيلع هللا ىلصكخةمَسكمخسٍا. فقةَلكاغالمِه:كوحيَككلص ْعكا ةكطعةمًةكخلشسِاكنفٍل،كفإيّنكأريُدكأْنكأدعَوكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفدعةُهكخةمَسكمخسٍا،كولّتبعهْمكرجٌل. كأتىكلا ّبيَّ فص َع،كثمَّ

بعنا، فإْن شئَت أْن تأذَن لُه، وإْن شئَت رجَع«. كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هذا اتيّ فراّمكبرَغكلابةَب؛كقةَلكلا ّبيُّ

قةَل:كال،كبْلكآذُنكاُهكيةكرسوَلكلهلل)2).

من فوائد احلديث: 

فيه:كأنكمنكص َعكطعةمًةكاغريه؛كفهوكبةخليةِركبنيكأنكيلسرهكإايه،كأوكيدعوهكإىلكم زاه.

كأنكيدعَوكمعهكمنكيلىكمنكأخّصةئه،كوأهِلكجمةاسته. وفيه:كأنكمنكدعةكأحدًلكلستحبَّ

وفيه:كأنكمنكتطّفَلكيفكلادعوِةك ةنكاصةحبكلادعوِةكلالختيةُركيفكحلمةنه،كفإنكدخلكبغريك
إذنهك ةنكاهكإخللجه)3).

وربا قصد ملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابه ليضّيفُه ويطعمُه:

عْنكأيبكهليلَةكI،كقةَل:كخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكذلَتكيوٍم،كفإذلكهَوكبأيبكبكٍلكوعشَل.

)1(ككلا هةياك]199/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2456[،كومسرمك]2036[كولارفظكاه.ك

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]560/9[.
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اعَة؟«. فقةَل:ك»ما أخرجكام مْن بيوتكام هذِه السيّ

قةال:كلجلوُعكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»وأنا واليّذي نفيس بيدِه ألخرجني اليّذي أخرجكام، قوموا«،كفقةمولكمعُه.

فأتىكرجاًلكمَنكلألنصةِر)1)،كفإذلكهَوكايَسكيفكبيتِه،كفراّمكرأتُهكلمللأُةكقةاْت:كملحبًةكوأهاًل.ك

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أيَن فالٌن؟«. 

قةاْت:كذهَبكيستعذُبكا ةكمَنكلملةِء)2).

كقةَل:كلحلشُدكهللِّ،كمةكأحٌدكلايوَمك ،كف ظَلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوصةحبيِه،كثمَّ إْذكجةَءكلألنصةريُّ

أ لَمكأضيةفًةكم ّي)3)،كفةنطرَق،كفجةءهْمكبعذٍقكفيِهكبرٌس،كوتٌل،كورطٌب،كفقةَل:ك رولكمْنكهذِه!)4) 

اَك واحللوَب!«. وأخَذكلملديَا،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إييّ

فذبَحكهلْم،كفأ رولكمَنكلاّشةِة،كومْنكذاَككلاعذِق،كورشبول.

بيدِه لتسألنَّ  »واليّذي نفيس  أْنكمبعول،كوروولكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأليبكبكٍل،كوعشَل:ك فراّمك

النيّعيِم يوَم القيامِة)5)؛ أخرجكْم مْن بيوتكْم اجلوُع، ثمَّ مْل ترجعوا حتيّى أصابكْم هذا  عْن هذا 

النيّعيُم«)6). 

)1(ككهوكأبوكلهليثمكبنكلاتيهةنك امكيفكرولياكلارتمذيك]2369[.
)2(ككأْي:كيأتي ةكبامٍءكعذب.

)3(ككفيه:كإظهةركلابرِش،كولافلحكبةاضيفكىفكوجهه،كومحدكلهللكتعةىل؛كوهوكيسشعكعىلكحصولكهذهكلا عشا.
)4(ككوفيه:كلستحبةبكلملبةدرةكإىلكلاضيفكبامكتيرسكبشرشوب،كأوكفة ها،كوإ للمهكبعدهكبطعةمكيص عهكاه؛كالسيامك

إنكغربكعىلكظ هكحةجتهكىفكلحلةلكإىلكلاطعةم.
)5(ككلاسؤللكه ةكسؤللكتعدلدكلا ّعم،كوإعالمكبةالمت ةنكهبة،كوإظهةركلاكللماكبإسبةغهة؛كالكسؤللكتوبيخ،كوتقليع،ك

وحمةسبا،كرشحكلا وويك]13 / 214-213[.
)6(ككرولهكمسرمك]2038[.
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من فوائد احلديث:

فيِه:كمةك ةَنكعريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكو بةركأصحةبهككمَنكلاّتقّرلكمَنكلاّدنية،كومةكلبترولكبِهكمَنك
لجلوع،كوضيقكلاعيشكيفكأوقةت.

لاّلضة،ك وعدمك لاّتشّكيك سبيلك عىلك الك ونحوه،ك أملك مْنك ي ةاُهك مةك لإلنسةنك ذ لك جولزك وفيِه:ك
إزلااكذاَكك لاّتسّببكيفك أْوكمسةعدةكعىلك ارّتسريِاكولاّتصرّب،ك فعرِهكملسو هيلع هللا ىلصكه ة،كوالاتامِسكدعةءك بْلك

لاعةرض،كفهذلك ّرهكايَسكبشذموٍم،كإّنامكيذّمكمةك ةَنكتشّكيًةكوتسّخطًةكوجتّزعًة.

وفيِه:كلستحبةبكإ للمكلاّضيفكهبذلكلاقولكومبهه،كوإظهةركلارّسوركبقدومِه،كوجعرهكأهاًلك
اذاَك،ك ّلكهذلكومبههكإ للمكارّضيِف.

وفيِه:كجولُزكسامعك المكلألج بّياكومللجعتهةكلاكالمكارحةجِا.

وفيه:كجولُزكإذنكلمللأةكيفكدخولكم زلكزوجهةكملْنكعرشْتكحمّققًةكأّنُهكالكيكلهُهكبحيُثكالكخيروك
هبةكلخلروةكلملحّلما.ك

وفيِه:كجولُزكلستعذلبهكوتطييبه.ك

وفيه:كلستحبةُبكمحِدكلهللكتعةىلكع دكحصولكنعشاكظةهلة،كو ذلكيستحّبكع دكلندفةعكنقشاك
 ةنْتكمتوّقعا،كويفكغريكذاَككمَنكلألحولل.

وفيه: لستحبةُبكإظهةركلابرش،كولافلحكبةاّضيِفكيفكوجهه،كومحدكلهللكتعةىل،كوهَوكيسشعكعىلك
حصولكهذِهكلا ّعشا.

وفيه:كلاّث ةُءكعىلكضيفهكإْنكملْكخيْفكعريِهكفت ا،كفإْنكخةَفكملْكيثِنكعريِهكيفكوجهه.

يفك بديعك خمترصك بكالٍمك أتىك ألّنُهك معلفته؛ك وعظيمك وبالغتهك لألنصةرّيك هذلك فضيرُاك وفيِه:ك
 .Iلحلسنكيفكهذلكلملوطنك

وفيِه:كلستحبةُبكتقديمكلافة هاكعىلكلخلبزكولاّرحمكوغريمهة.
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إْنك اُهكالكسّيامك ،كوإ للمهكبعدهكبطعةٍمكيص عُهك لاّضيفكبامكتيرّسَ لملبةدرةكإىلك وفيِه:كلستحبةُبك
غرَبكعىلكظ ّهكحةجتهكيفكلحلةلكإىلكلاّطعةم،كوقْدكيكونكمديدكلحلةجاكإىلكلاّتعجيلكوقْدكيشّقكعريِهك

لنتظةركمةكيص عكاُهكالستعجةاِهكاالنرصلِف.ك

وقْدك لَهكمجةعاكمْنكلاّسرفكلاّتكّرفكارّضيِف،كوهَوكحمشولكعىلكمةكيشّقكعىلكصةحبكلابيتك
كذاَككيش عُهكمَنكلإلخالص،كو املكلارّسوركبةاّضيِف،كورّبامكظهَلكعريِهكيشءك مشّقاكظةهلة؛كألنَّ

مْنكذاَككفيتأّذىكبِهكلاّضيف.

وفيِه:كجولُزكلاّشبع،كوأّمةكمةكجةَءكيفك للهاكلاّشبعكفشحشوٌلكعىلكلملدلوماكعريِه،كألّنُهكيقيّسك
لاقرب،كوي يسكأملكلملحتةجنَي)1).

وعْنكاقيِطكبِنكصربَةكIكقةَل:كقدم ةكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفرْمكنصةدفُهكيفكم زاِه،كوصةدف ةك
كلملؤم نَي. عةئشَاكأمَّ

كجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»هْل  قةَل:كفأملْتكا ةكبخزيلٍة،كفص عْتكا ة،كوأتي ةكبق ةٍع)2)،كثمَّ
أصبتْم شيئًا أْو أمَر لكْم بيشٍء؟«.

قةَل:كقر ة:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:كفبي ةكنحُنكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجروٌس،كإْذكدفَعكلاّللعيكغ شُهكإىلكلملللِح،كومعُهكسخرٌاك
تيعُل.

فقةَل:ك»ما وليّدَت يا فالُن؟«.

قةَل:كهبشًا.

قةَل:ك»فاذبْح لنا مكانا شاًة«.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]213/13[.
)2(ككلخلزيلةكمنكلألطعشا:كمةكلختذكمنكدقيقكوحلم،كيقطعكلارحمكصغةرًل،كويصبكعريهكلملةء،كفإذلكنضجكذركعريهك

لادقيق،كفإنكملكيكنكفيهةكحلمكفهيكعصيدة.كولاق ةُعكلاّطبُقكفيِهكتٌل.
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اعي  ا مْن أجلَك ذبحناها، لنا غنٌم مائٌة ال نريُد أْن تزيَد، فإذا وليَّد الريّ كقةَل:ك»ال حتسبنَّ أنيّ ثمَّ
هبمًة؛ ذبحنا مكانا شاًة«)1). 

معناه:كتلُككلالعتدلِدكبهكعىلكلاضيِف،كولاترّبؤكمنكلاليةِء.

من فوائد احلديث:

نزَلكع دكأحدكضيفًةكوملكجيدهكيفكم زاه،كفةملستحبكألهرهكأنكيطعشوهك إذلك لالجلك فيه:كأنك
ميئًة،كوالكيؤّخلوهكإىلكحضوركصةحبكلمل زل.

كأنكيقّدمكارضيفكخيةُركمةكع دهمكمنكلملأ ول.)2)  وفيه:كأنهكيستحبُّ

وباجلملة فقد كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقتفي أثَر أبيه إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص  يف قرى الضيف.

]ۆ ۆ  إبللهيمكملسو هيلع هللا ىلصكمعكضيوفه،كفقةل:ك لاّضيفةنك كلهللكتعةىلكعري ةكقصاكأيبك وقدكقصَّ
ەئ     ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ 

ی یی  ىئىئ ی  ېئ ېئ ىئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ ۇئ  وئ  ەئ 

جئ حئ مئ [ك]لاذلريةت:28-24[. 

وقد اشتملت هذه القّصُة عىل عدد من آداب الضيافة: 

حتىك ۆئ[؛ك ]ۆئ  لاطعةمك إىلك بةاقيةمك يأملهمك وملك إايهم؛ك لاطعةَمك قّلَبك أنهك أوالً:ك
يكفيهمكمؤنَاكلإلتيةِنكإىلكلاطعةم.

كجةء«؛ك ثانيًا: لارسعُاكيفكلإلتيةنكبةاطعةِم؛كحيثكقةل:ك]وئ وئ ۇئ[؛كوملكيقل:ك»ثمَّ
«كفتفيدكلارتلخي. كعىلكلارتتيِب،كولاتعقيِب،كأيكلملبةرشِة،كولارسعِا،كوأمةك»ثمَّ فإنك»لافةء«كتدلُّ

ثالثًا:كإحضةُركلاطعةِمكبدونكإعالمهم؛كائالكحيلجول،كقةلكتعةىل:ك]ائ ەئ    ەئ[،كأيك
كخفيًا،كوأتةهمكبةاطعةِم.ك لنسلَّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]142[،كوصّححهكلألابةين.ك
)2(ككرشحكأيبكدلودك]1/ 335[كارعي ي.
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]ۅ ۅ ۉ  ]وئ وئ ۇئ[،كويفكلآلياكلألخلى:ك رابعًا:كلختيةُركأحسِنكلاطعةِم:ك
لاطعةِم،ك ك أاذُّ وهوك لملحامِة،ك لحلجةرةك عىلك ك لملشويُّ و)لحل يذ(:ك ]هود:69[،ك ې[ك ې    ۉ 

وأصّحه.

خامسًا:كأسروُبكلاعلِضكلاطيب:ك]ۆئ ۆئ[؛كفيهكلالفُقكيفكوضِعكلاطعةِم؛ك]ۈئ 
ۈئ ېئ[،كوهيكدعوٌةكلألضيةفكارطعةِمكيفكغةيِاكلاّرطِف.ك

يلّحُبك فهوك أعلفهم،ك الك لاذينك لاضيوُفك أي:ك ى[،ك ى  ې  ]ې  قواه:ك سادسًا:ك
الك ألضيةفك وجميئهك لجلشيع،ك يكلُمك فهوك ملسو هيلع هللا ىلص؛ك منك لمهك وهذلك يعلُف،ك الك وبشنك يعلُف،ك بشنك

يعلفهمكبعجلكسشنيكغةياكيفكلاكلمكولجلود.ك

فهذهكمجرٌاكمنكآدلبكلاضيةفِاكيفكترككلاقّصِا،كولاس اكلا بوياكمريئٌاكبةملولقفكلاتيكجتىّلكفيهةك
كعريهكضيفًة؛كفصىلكلهللكوسرمكوبةرككعريهك كملسو هيلع هللا ىلصكولضحة،كسولءكأضةفكأحدًلكأوكحلَّ أدبكلا بيِّ

وعىلكآاهكوصحبهكأمجعني.
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يوُف الضيّ تبتدُر  البشِر  يضيُفبحسِن  م��ْن  ُل  أويّ الوجِه  وبسُط 

ونبقى ب��أع��ي��ن��ن��ا،  ع��ل��ي��ِه ب��ك��لِّ م��ك��رم��ٍة ن��ط��وُفون��خ��دم��ُه 

ف��إنيّ��ي ح��بيّ��ًا  أزورُه  عفيُفوح��ي��َن  زي���ارت���ِه  يف  ك���ري���ٌم 

مستحقٌّ ح���قٌّ  ��ي��ف��اِن  الكفوُفول��ل��ضيّ تنبسُط  اخل���رِي  ب��ك��لِّ 

لدينا م��ا  ب��أن��ف��ِس  ق��ران��ا ب���نَي أي���دهي���ْم ص��ن��وُفون��ك��رم��ه��ْم 

كثيرًا بهْم  النيّبيُّ  ��ى  وصيّ نحيُفوق��ْد  وال   ، ي��ص��اُن  هُم  فحقيّ

جاءوا المشهوِد  الخندِق  كثيُفوي��وَم  ع���دٌد  ج��اب��ٍر  ل���دع���وِة 

فوفيّى  ، لهْم  الطيّعاِم  في  أل��وُفوب��ورَك  وه��ْم  ل���زاَد  زادوا  ول��ْو 

ضيفًا ال��ل��ه  رس���وُل  يُفوي��أت��ي��ه��ْم  الرشيّ يُف  الضيّ صحابُه  ليهِن 

لْم وإْن   ، اعي  الديّ دع��وَة  غ��ي��ُف ويقبُل  ال��ريّ إاليّ  وس��ع��ِه  يف  ي��ك��ْن 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع خواصِّ أصحابه

وأقّرهةك عراًم،ك وأعشقهةك قروبًة،ك لألمِاك هذهك ك أبلُّ فهمك ختفى،ك الك لإلسالِمك يفك لاصحةبِاك مكةناك

تكّرفًة،كوأقومهةكهديًة،كوأحس هةكحةالً،كقوٌمكلختةرهمكلهللكاصحباكنبّيه،كوإقةماكدي ه.

]ٱ ٻ ٻ ٻ  وقدكأث ىكلهللكعريهمكيفكآيةتك ثرية،ك قواهكتعةىل:ك

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ     ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ[ك]لاتوبا:100[.

واقدك ةنكلاصحةبُاكعىلكدرجةٍتكمتفةوتٍاكمنكلاصحبا،ك امكقةلكميخكلإلسالم:ك»لاصحبُاك

لسُمكج ٍس،كتقعكعىلكمنكصحَبكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكقرياًلكأوك ثريًل.كاكنك ٌلكم همكاهكمنكلاصحباكبقدِرك

بقدرك لاّصحباك منك فرهك مؤم ًة،ك رآهك أوك سةعًا،ك أوك يومًة،ك أوك مهلًل،ك أوك س ًا،ك فشنكصحبُهك ذاك،ك

ذاك«)1). 

كأصحةبهكلملالزمنيكاه. كملسو هيلع هللا ىلصكمعكخولصِّ وموضوع ةكسيكونكعنكتعةملكلا بيِّ

ومنكأبلزكهؤالء:كأبوكبكل،كوعشل،كوعثامن،كوعيل،كولازبري،كوعبدكلهللكبنكمسعود،كوحذيفاك

بنكلايامن،كوعبدكلالمحنكبنكعوف.

وأخّصهمكبةا بيكملسو هيلع هللا ىلص:كأبوكبكل،كوعشل.

)1(ككجمشوعكلافتةوىكالبنكتيشياك]4 /464[.
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أنةكوأبوكبكٍلكوعشُل،ك كملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:كذهبُتك لا ّبيَّ كبُنكأيبكطةاٍب:ك»  ُتك ثريًلكأسشُعك قةلكعيلُّ

ودخرُتكأنةكوأبوكبكٍلكوعشُل،كوخلجُتكأنةكوأبوكبكٍلكوعشُل«)1). 

فكان ملسو هيلع هللا ىلص يعلن حّبه هلم ويظهره يف الناس:

كملسو هيلع هللا ىلصكبعثُهكعىلكجيِشكذلِتكلاّسالسِل،كفأتيتُهكفقرُت:ك كلا ّبيَّ عنكعشلوكبِنكلاعةِصكIكأنَّ

كإايَك؟ك كلا ّةِسكأحبُّ أيُّ

قةَل:ك»عائشُة«.

فقرُت:كمْنكلاّلجةِل؟

فقةَل:ك»أبوها«.

كمْن؟ قرُت:كثمَّ

قةَل:ك»ثمَّ عمُر بُن اخلطيّاِب«)2). 

كمنكلا سةءكولالجةِل،كوأنهكالكيعةُبكعىلكمنكفعرهكإذلك قةلكلاقلطبي:ك»فيه:كجولُزكذ ِلكلألحبِّ

 ةنكلملقوُلكاهكمنكأهلكلخلرِيكولاديِن.

وإنامكبدأكبذ لكحمبتهكعةئشا؛كألهنةكحمّبٌاكجبّرّيٌاكودي ّيٌا،كوغريهةكدي ّيٌاكالكجبّرّيٌا،كفسبقكلألصُلك

عىلكلاطةرِئ«.

»أبوها«؛كاسةبقتهكيفكلإلسالِم،كونصحهكهللكتعةىلكورسواه،ك فقيلكاه:كومنكلالجةل؟كقةل:ك

واإلسالمكوأهره،كوبذِلكمةاه،كونفسهكيفكرضةمهة«)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3685[كومسرمك]2389[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3662[،كومسرمك]2384[.

)3(ككلملفهمك]71/9[،كفيضكلاقديلك]218/1[.
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وال يرىض من أحٍد أن يتكلم فيهم بسوء:

كIكقةَل:ك ةَنكبنَيكخةاِدكبِنكلاوايِد،كوبنَيكعبِدكلاّلمحِنكبِنكعوٍفك عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
يشٌء،كفسّبُهكخةاٌد)1).

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تسبيّوا أصحاب، فلْو أنَّ أحدكْم أنفَق مثَل أحٍد ذهبًا ما بلَغ مدَّ 
أحدهْم، وال نصيفُه«)2). 

:كمكيةٌلكيقّدُركبشلِءكلاكّفني،كويعةدلكربعكلاصةع. لملدُّ

ومع ةُه:كاْوكأنفَقكأحد ْمكمثلكأحدكذهبًةكمةكبرَغكثولبهكيفكذاَككثولبكنفقاكأحدكأصحةيبكمّدًل،ك
. والكنصفكمدٍّ

ك وسبُبكتفضيلكنفقتهْمكأهّنةك ةنْتكيفكوقتكلارّضورةكوضيقكلحلةل،كبخالِفكغريهْم،كوألنَّ
إنفةقهْمك ةَنكيفكنرصتهكملسو هيلع هللا ىلصكومحةيته،كوذاَككمعدومكبعده،كو ذلكجهةدهْمكوسةئلكطةعتهْم،كوقْدكقةَلك

لهللكتعةىل:ك]ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئی ی ی ی[ك]لحلديد:10[.

بِه،ك لملعت ىك وقّرِاك إايِهك لحلةجاك اشّدِةك عظياًمك مّكاك فتحك قبلك ولاقتةلك ةَنك لإلنفةقك ك أنَّ وذاَكك
كلملسرشنَيك ثلولكبعدكلافتح،كودخَلكلا ّةسكيفكدينكلهللكأفولجًة،ك بخالِفكمةكوقَعكبعدكذاَك؛كألنَّ

فإّنُهكالكيقعكذاَككلملوقعكلملتقّدم.

ولإليثةِر،ك ولاّتولضِع،ك ولخلشوِع،ك ولاّتوّدِد،ك لاّشفقِا،ك مَنك أنفسهْمك يفك مةك ةَنك مَعك هذلك ّرهك
كجهةده. ولجلهةِدكيفكلهللكحقَّ

وفضيرُاكلاّصحبا،كواْوكحلظاكالكيولزهيةكعشٌل،كوالكت ةلكدرجتهةكبيشٍء،كولافضةئلكالكتؤخذك
بقيةٍس،كذاَككفضلكلهللكيؤتيهكمْنكيشةء)3). 

)1(ككويفكروليـاكع ـدكأمحـدك]13400[:ك ةَنكبنَيكخةاِدكبـِنكلاوايِدكوبنَيكعبِدكلاّلمحِنكبِنكعـوٍفك الٌم،كفقةَلكخةاٌدك
كملسو هيلع هللا ىلص.ك كذاَككذ َلكار ّبيِّ اعبِدكلاّلمحِن:كتستطيروَنكعري ةكبأّيةٍمكسبقتشونةكهبة،كفبرغ ةكأنَّ

)2(ككرولهكلابخةريك]3673[،كومسرمك]2541[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]39/16[.
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طةاْتك ممْنك لافتحك قبلك أسرَمك مْنك وهمك خمصوصوَن،ك أصحةٌبك »أصحاب«ك بقواِهك ولملللدك
صحبته،كوقةتَلكمعُه،كوأنفَقكوهةجَلكونرَص.

فةاسةبقوَنكلألواونكمنكلملهةجلينكولألنصةركأفضُلكمنكسةئلكلاصحةبا.

كعىلكذاككأنكلملخةطبكبذاَككهوكخةادكبنكلاوايدكوهَوكمْنكلاّصحةباكلملوجوديَنكإْذكذلَك. ويدلُّ

قةلكلبنكحجل:ك»ومَعكذاَككف هيكبعضكمْنكأدرَككلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكوخةطبُهكبذاَككعْنكسّبكمْنك
كمْنكسبقُهكمْنكبةبكلألوىل«)1).  كملسو هيلع هللا ىلصكوملْكخيةطبُهكعْنكسبِّ سبقُهكيقتيضكزجلكمْنكملْكيدرككلا ّبيَّ

فإذلك ةنكهذلكهنيهكخلةاِدكبنكلاوايدكوأمثةاهكمنكمسرشاكلحلديبيا،كفكيفكيكوُنكحةُلكمنكايسك
منكأصحةبهكبحةلكمعكأصحةبه!!

لملحّلمةت،ك فولحشك مْنك حللٌمك ك لاّصحةباك ك سبَّ ك أنَّ »ولعرْمك لا ووي:ك لإلمةمك قةلك
كأحدهْمك سولءكمْنكالبَسكلافتنكم هْمكوغريه؛كألهّنْمكجمتهدوَنكيفكترَككلحللوب،كمتأّواوَن،كوسبُّ

مَنكلملعةيصكلاكبةئل،كومذهب ةكومذهبكلجلشهوركأّنُهكيعّزر،كوالكيقتل.ك

وقةَلكبعضكلملةاكّيا:كيقتل«)2). 

لملهةجلينك منك لألوانيك لاسةبقنيك قدكريضكعنك أنهك لاعظيُمك لهللك أخربك »فقدك لبنك ثري:ك قةلك
ك سبَّ أوك أبغَض،ك أوك سّبهم،ك أوك أبغضهم،ك منك ويَلك فيةك بإحسةن:ك لتبعوهمك ولاذينك ولألنصةِر،ك
بعضهم،كوالكسيامكسيُدكلاصحةباكبعَدكلالسولكملسو هيلع هللا ىلص،كوخريهمكوأفضرهم،كأع يكلاصّديَقكلأل رَب،ك
أفضَلك يعةدونك لاللفضِاك منك لملخذواَاك لاطةئفاك فإنك I،ك قحةفاك أيبك بنك بكلك أبةك لألعظَمك ولخلريفَاك
كعىلكأنكعقوهلمكمعكوسٌا،ك لاصحةبِا،كويبغضوهنمكويسّبوهنم،كعيةذًلكبةهللكمنكذاك،كوهذلكيدلُّ

وقروهبمكم كوسٌا«)3). 

)1(ككفتحكلابةريك]34/7[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]16 / 93[.

)3(ككتفسريكلبنك ثري]4 / 203[.
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كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يعرُف خلواصِّ أصحابه مكانتهم وقدرهم، ويدعو الناس إلنزاهلم املنزلَة 

الالئقة هبم.

بكٍلكعشَل،ك أبوك فأغضَبك بكٍلكوعشَلكحمةورٌة،ك أيبك بنَيك قةَل:ك ةنْتك Iك لاّدردلِءك أيبك عْنك
فةنرصَفكع ُهكعشُلكمغضبًة.

فةّتبعُهكأبوكبكٍلكيسأاُهكأْنكيستغفَلكاُه،كفرْمكيفعْل،كحّتىكأغرَقكبةبُهكيفكوجهِه.

فأقبَلكأبوكبكٍلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلصكإْذكأقبَلكأبوكبكٍلكآخذًلكبطلِفكثوبِهكحّتىكأبدىك قةَلكأبوكلاّدردلِء:ك  ُتكجةاسًةكع َدكلا ّبيِّ
عْنكر بتِه.

ا صاحبكْم، فقْد غامَر«)1).  كملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ فقةَلكلا ّبيُّ

كندمُت،كفسأاتُهكأْنك فسّرَم،كوقةَل:كإيّنك ةَنكبي يكوبنَيكلبِنكلخلّطةِبكيشٌء،كفأرسعُتكإايِه،كثمَّ
. يغفَلكيل،كفأبىكعيلَّ

فأقبرُتكإايَك.

فقةَل:ك»يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر«،كثالثًة.

كعشَلكندَم،كفأتىكم زَلكأيبكبكٍلكفسأَل:كأّثَمكأبوكبكٍل. كإنَّ ثمَّ

فقةاول:كال.

كملسو هيلع هللا ىلصكيتشّعُل)2).  كملسو هيلع هللا ىلصكفسّرَم،كفجعَلكوجُهكلا ّبيِّ فأتىكإىلكلا ّبيِّ

حّتىكأمفَقكأبوكبكٍلك]أْنكيكونكمْنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكعشلكمةكيكله[،كفجثةكعىلكر بتيِه.

)1(ككأْيكخةصَم،كولملع ىكدخَلكيفكغشلةكلخلصوما.
)2(ككأْي:كتذهبكنضةرتهكمْنكلاغضب.
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فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكولهللكأنةك  ُتكأظرَم،كولهللكأنةك  ُتكأظرَم.

كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل بعثني إليكْم فقلتْم كذبَت، وقاَل أبو بكٍر صدَق، وواساين بنفسِه  فقةَلكلا ّبيُّ
ومالِه، فهْل أنتْم تاركوا يل صاحبي، فهْل أنتْم تاركوا يل صاحبي؟«.

فامكأوذَيكبعدهة)1).

من فوائد احلديث:

فيه:كفضلكأيبكبكلكعىلكمجيعكلاّصحةبا.

كلافةضلكالكي بغيكاُهكأْنكيغةضبكمْنكهَوكأفضلكم ُه. وفيه:كأنَّ

وفيِه:كجولزكمدُحكلمللِءكيفكوجهه،كوحمّرهكإذلكأمَنكعريِهكلالفتتةنكولالغرتلر.ك

وفيِه:كمةكطبَعكعريِهكلإلنسةنكمَنكلابرشّيِاكحّتىكحيشرُهكلاغضُبكعىلكلرتكةبكخالفكلألوىل،ك
اكْنكلافةضلكيفكلاّدينكيرسعكلاّلجوعكإىلكلألوىلك قواِهكتعةىل:ك]ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک [ك]لألعللف:201[.

كواْوكبرَغكمْنكلافضلكلاغةياكايَسكبشعصوٍم.ك كغريكلا ّبيِّ وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كلستحبةبكسؤللكلالستغفةر،كولاّتحّرلكمَنكلملظروم.

كلاّل باكايسْتكعورًة)2).  وفيِه:كأنَّ

وعن ربيعة األسلمي I قال: إنَّ رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص أعطاين أرضاً، وأعطاين أبو بكٍر أرضاً.

وجةءِتكلاّدنيةكفةخترف ةكيفكعذِقكنخرٍا.

فقرُتكأنة:كهَيكيفكحّدي.

)1(ككرولهكلابخةريك]3661[.
)2(ككفتحكلابةريك]26/7[.
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وقةَلكأبوكبكٍل:كهَيكيفكحّدي.

فكةَنكبي يكوبنَيكأيبكبكٍلك الٌم،كفقةَلكأبوكبكٍلك رشًاك لههة،كوندَم.

كمثرهة،كحّتىكتكوَنكقصةصًة. كعيلَّ فقةَلكيل:كيةكربيعُاكردَّ

قرُت:كالكأفعُل.

كعريَككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. ،كأْوكألستعدينَّ فقةَلكأبوكبكٍل:كاتقوانَّ

فقرُت:كمةكأنةكبفةعٍل.

كملسو هيلع هللا ىلص،كولنطرقُتكأتروُه. ورفَضكلألرَض،كولنطرَقكأبوكبكٍلكIكإىلكلا ّبيِّ

كيشٍءكيستعديكعريَككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك فجةَءكنةٌسكمْنكأسرَمكفقةاولكيل:كرحَمكلهللكأبةكبكٍل!كيفكأيِّ

وهَوكقةَلكاَككمةكقةَل؟!

فقرُت:كأتدروَنكمةكهذل؟كهذلكأبوكبكٍلكلاّصّديُق،كهذلكثةيَنكلث نِي،كوهذلكذوكميبِاكلملسرشنَي،ك

اغضبِه،ك فيغضَبك لهللكملسو هيلع هللا ىلص؛ك رسوَلك فيأيَتك فيغضَب،ك عريِه،ك ت رصوينك فريل ْمك يرتفُت،ك الك إّية ْم،ك

فيغضَبكلهللكDكاغضبهام،كفيهرَككربيعَا.

قةاول:كمةكتأملنة؟

قةَل:كلرجعول.

كملسو هيلع هللا ىلص. فةنطرَقكأبوكبكٍلكIكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفتبعتُهكوحدي،كحّتىكأتىكلا ّبيَّ

كرأسُهكفقةَل:كيةكربيعُاكمةكاَككوارّصّديِق؟ فحّدثُهكلحلديَثك امك ةَن،كفلفَعكإيلَّ

قرُت:كيةكرسوَلكلهللك ةَنك ذل،ك ةَنك ذل،كقةَلكيلك رشًاك لههة،كفقةَلكيل:كقْلك امكقرُتكحّتىك
يكوَنكقصةصًة،كفأبيُت.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أجْل، فال تردَّ عليِه، ولكْن قْل: غفَر اهلل لَك يا أبا بكٍر«.
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فقرُت:كغفَلكلهللكاَككيةكأبةكبكٍل.

فوىّلكأبوكبكٍلكIكوهَوكيبكي)1).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيّصهم بأشياَء دون سائر أصحابه:

 َ كملسو هيلع هللا ىلصكيفكملضهكلّاذيكمةَتكفيِهكفقةَل:ك»إنَّ اهلل خرييّ كقةَل:كخطَبكلا ّبيُّ عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
نيا، وبنَي ما عندُه، فاختاَر ما عنَد اهلل«. عبدًا بنَي أْن يؤتيُه زهرَة الديّ

فبكىكأبوكبكٍلكلاّصّديُقكI،كوبكى)2).

فقةَل:كفدي ةَككبآبةئ ةكوأّمهةت ة.

ع دُه،ك مةك وبنَيك لاّدنية،ك بنَيك عبدًلك ك لهللكخرّيَ يكِنك إْنك لاّشيَخ،ك هذلك يبكيك مةك نفيس:ك فقرُتكيفك
فةختةَركمةكع َدكلهلل.

فكةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهَوكلاعبَد،كو ةَنكأبوكبكٍلكأعرش ة.

قةَل:ك»يا أبا بكٍر ال تبِك، إنَّ أمنَّ النيّاِس عيلَّ يف صحبتِه ومالِه أبو بكٍر)3). ولْو كنُت متيّخذًا 
 ، تُه. ال يبقنيَّ يف املسجِد باٌب إاليّ سدَّ ُة اإلسالِم وموديّ ذُت أبا بكٍر، ولكْن أخويّ تي الختيّ خلياًل مْن أميّ

إاليّ باُب أب بكٍر«)4). 

بةبًةكغريك تبقولك لاّدلريِن،كونحوه،كولملع ى:كالك أِوك لابيتنِي،ك لاّصغريكبنيك لابةبك لخلوخا:كهَيك
. مسدودكإاّلكبةبكأيبكبكلكفةتل وُهكبغرِيكسدٍّ

)1(ككرولهكأمحدك]16143[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3258[. 
كأبةكبكلكIكفهَمكلاّلمزكلّاذيكأمـةَركبِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكقلي اكذ لهكذاَككيفكملضك )2(ككمع ةُهكبكىك ثريًل،كو أنَّ

موته،كفةستشعَلكم ُهكأّنُهكأرلَدكنفسهكفرذاَككبكى.كفتحكلابةريك]12/7[.
كأبذلكلا ّةسكا فسـِهكومةاه،كالكمْنكلمل ّاك )3(ككقواـهك)أمـّن(كأفعلكتفضيلكمْنكلملّنكبشع ىكلاعطةءكولابذل،كبشع ىكإنَّ

لّاتيكتفسدكلاّص يعا.كفتحكلابةريك]13/7[.
كيفكلملسجِدكخوخٌاكإاّلكخوخَاكأيبكبكٍل )4(ككرولهكلابخةريك]3904[،كومسرمك]2382[.كويفكرولياكهلام:كالكتبقنيَّ
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.Iويفكهذلكلحلديثكفضيراكوخّصيصاكظةهلةكأليبكبكلك

كدلَركأيبكبكلكلّاتيكأذَنكاُهكيفكإبقةءكلخلوخاكم هةك وقْدكذ َلكعشلكبنكمّباكيفك»أخبةركلملدي ا«كأنَّ

إىلكلملسجدك ةنْتكمالصقًاكارشسجِد،كوملْكتزْلكبيِدكأيبكبكلكحّتىكلحتةَجكإىلكيشءكيعطيهكابعِضكمْنك

وفَدكعريِه،كفبةعهة،كفةمرتهتةكم ُهكحفصاكأّمكلملؤم نَيكبأربعِاكآالفكدرهم،كفرْمكتزْلكبيدهةكإىلكأْنك

أرلدولكتوسيعكلملسجدكيفكخالفاكعثامن،كفطربوهةكم هة؛كايوّسعولكهبةكلملسجد،كفةمت عْتكوقةاْت:ك

 يفكبطليقيكإىلكلملسجد؟كفقيَلكهلةكنعطيككدلرًلكأوسَعكم هةكونجعلكاككطليقًةكمثرهة،كفسّرشْتك

ورضيْت)1).

من فوائد احلديث:

فيه:كفضيراكظةهلةكأليبكبكلكلاّصّديق،كوأّنُهك ةَنكمتأّهاًلكألْنكيّتخذُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكخرياًل.

وفيِه:كمكلكلملحسنكولاّت ويهكبفضرِهكولاّث ةءكعريِه.ك

كلملسةجدكتصةُنكعْنكتطّلقكلا ّةسكإايهةكيفكخوخةتكونحوهةكإاّلكمْنكأبولهبة،كإاّلك وفيِه:كأنَّ

حلةجٍاكمهّشٍا)2).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيتمُل منهم ما ال حيتمُل من غريهم:

اُهك دعَيك سروَلك لبُنك ك أيبٍّ بُنك لهللك عبُدك مةَتك مّلةك قةَل:ك أّنُهك ك لخلّطةِبك بِنك عشَلك عْنك

كعريِهكفراّمكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوثبُتكإايِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأتصيّلكعىلك رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايصيّلَ

،كوقْدكقةَلكيوَمك ذلكو ذل:ك ذلكو ذل!!كأعّدُدكعريِهكقواُه)3). لبِنكأيبٍّ

ْر عنيّي يا عمُر«. فتبّسَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوقةَل:ك»أخيّ

)1(ككفتحكلابةريك]14/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]14/7[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]152/15[.

)3(ككويفكروليا:ك)فأخَذكعشُلكبُنكلخلّطةِبكبثوبِهكفقةَل:كتصيّلكعريِهكوهَوكم ةفٌقكوقْدكهنةَككلهللكأْنكتستغفَلكهلْم؟(
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بعنَي يغفُر لُه  ُت، فاخرتُت، لْو أعلُم أينيّ إْن زدُت عىل السيّ فراّمكأ ثلُتكعريِهكقةَل:ك»إينيّ خرييّ

لزدُت عليها«.

كلنرصَف. قةَل:كفصىّلكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ

فرْمكيشكْثكإاّلكيسريًلكحّتىكنزاِتكلآليتةِنكمْنكبللءٌة:ك]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ [ك]لاتوبا:84[.

قةَل:كفعجبُتكبعُدكمْنكجلأيتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومئٍذ،كولهللُكورسواُهكأعرُم)1).

إايِهك لاتفَتك حّتىك لملقةم،ك ذاَكك مثلك يفك اُهك وخمةطبتهك بثوبِهك أخذُهك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك م ُهك لحتشَلك فقدك

متبّساًم)2).

فائدة:

كمةكفعَل؛كاكامِلكمفقتهكعىلكمْنكتعّرَقك كملسو هيلع هللا ىلصكمَعكعبدكلهللكبنكأيبٍّ :ك»إّنامكفعَلكلا ّبيُّ قةَلكلخلّطةيبُّ

لخلزرجك مَنك قومهك واتأّاِفك لاّصةاح،ك لاّلجلك لهللك عبدك وادهك قرِبك واتطييِبك لاّدين،ك مَنك بطلٍفك

اليةستِهكفيهْم.

فرْوكملْكجيْبكسؤللكلب ه،كوتلَككلاّصالةكعريِهكقبَلكورودكلا ّهِيكلارّصيِح؛كاكةَنكسّبًاكعىلكلب هك

وعةرًلكعىلكقومه،كفةستعشَلكأحسنكلألمليِنكيفكلاّسيةساكإىلكأْنكهنَيكفةنتهى«)3). 

من فوائد احلديث:

لمل ةفقكمَنكلإليذلء،ك كملسو هيلع هللا ىلصك؛كفقْدكعرَمكمةك ةَنكمْنكهذلك لا ّبيِّ بيةُنكعظيمكمكةرمكأخالِقك فيه:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]1366[كومسرمك]2400[.
)2(ككفتحكلابةريك]335/8[.
)3(ككفتحكلابةريك]336/8[.



225 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

]ڱ ڱ   قةَلكلهللكتعةىل:ك اُه.ك فأابسُهكقشيصهك ف ًة،كوصىّلكعريِه،كولستغفَلك وقةبرُهكبةحلس ى،ك

ڱ ں[ك]لاقرم:4[. 

وفيِه:كحتليمكلاّصالةكعىلكمنكمةتك ةفلًل،كولاّدعةءكاُهكبةملغفلِة،كولاقيةمكعىلكقربهكارّدعةِء)1).

وكان يعتمد عىل بعضهم يف أموره اخلاّصة:

فكةنكملسو هيلع هللا ىلصكيعتشُدكعىلكباللكبنكربةحكوهوكمنكلاسةبقنيكإىلكلإلسالمكيفكتدبريكأموركنفقته.

كقةَل:كاقيُتكبالالًكمؤّذَنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبحرَب. عنكعبِدكلهللكلهلوزينُّ

فقرُت:كيةكبالُلكحّدث يك يَفك ةنْتكنفقُاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟

 .(2( قةَل:كمةك ةَنكاُهكيشٌءكإالَّكأنةكلّاذيك  ُتكأيلكذاَككم ُه،كم ُذكبعثُهكلهللكإىلكأْنكتويّفَ

لاربدَةك اُهك فأمرتيك فأستقلُض،ك فأنطرُقك يأملينك فلآُهكعةريًة،ك لإلنسةُنكمسراًم،ك أتةُهك إذلك و ةَنك

فأ سوُهكوأطعشُه.

كع ديكسعًا،كفالكتستقلْضكمْنكأحٍدك حّتىكلعرتض يكرجٌلكمَنكلملرش نَيكفقةَل:كيةكبالُل،كإنَّ

إاّلكم ّي.

ففعرُت.

كقشُتكألؤّذَنكبةاّصالِة،كفإذلكلملرشُككقْدكأقبَلكيفكعصةبٍاك فراّمكأْنك ةَنكذلَتكيوٍم،كتوّضأُت،كثمَّ

مَنكلاّتّجةِر.

. فراّمكأْنكرآينكقةَل:كيةكحبيشُّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]167/15[.

)2(ككأْيكأنةكلاذيكأتوىّلكأملكلا ّفقاكمْنكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص.
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قرُت:كيةكاّبةُه)1).

فتجّهش ي)2)،كوقةَلكيلكقواًلكغريظًة.

وقةَلكيل:كأتدريك ْمكبي َككوبنَيكلاّشهِل؟

قرُت:كقليٌب.

مْنك أعطيتَكك لاذيك أعطَكك مْلك فإيّنك عريَك)3)،ك بةّاذيك فآخذَكك أربٌع،ك وبي ُهك بي َكك إّنامك قةَل:ك
لاغ َمك امك تلعىك فأرّدَكك عبدًل،ك ىلك اتجَبك أعطيتَك؛ك واكْنك مْنك للمِاكصةحبَك،ك والَك  للمتَك،ك

  َتكقبَلكذاَك.

فأخَذكيفكنفيسكمةكيأخُذكيفكأنفِسكلا ّةِس)4).

حّتىكإذلكصّريُتكلاعتشَاكرجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأهرِه،كفةستأذنُتكعريِه،كفأذَنكيل.

كلملرشَككلّاذيك  ُتكأتدّيُنكم ُه،كقةَلكيلك ذلكو ذل،ك فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكبأيبكأنَتكوأّمي،كإنَّ
وايَسكع دَككمةكتقيضكع ّيكوالكع دي،كوهَوكفةضحي،كفأذْنكيلكأْنكآتَىكبعضكهؤالِءكلألحيةِءك

لّاذيَنكقْدكأسرشول،كحّتىكيلزَقكلهللكرسواُهكملسو هيلع هللا ىلصكمةكيقيضكع ّي.

فخلجُتكحّتىكإذلكأتيُتكم زيل،كفجعرُتكسيفيكوجلليبكونعيلكوجم ّيكع َدكرأس)5).

ك كاياًلكنشُت،كحّتىكإذلكلنشقَّ ولستقبرُتكبوجهَىكلألفَق،كفكّرامكنشُتكلنتبهُت،كفإذلكرأيُتكعىلَّ
عشوُدكلاّصبِحكلألّوِل)6)،كأردُتكأْنكأنطرَق،كفإذلكإنسةٌنكيسعىكيدعو:كيةكبالُل،كأجْبكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككأْيكاّبيَك.
)2(ككأْي:كترّقةينكبوجٍهك ليه.

)3(ككأْيكآخذككعىلكرأسكلاّشهلكيفكمقةبراكمةكعريككمَنكلملةل،كوأخّتذَككعبدًلكيفكمقةبراكذاَككلملةل.
)4(ككأْيكمَنكلهلّم.

)5(ككلجلللب:كوعةءكمْنكجرد،كولملجّن:كلارّتس.
)6(ككأِي:كلاعشودكلملستطيلكلمللتفعكيفكلاّسامء،كوهَوكلاّصبحكلاكةذب.
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فةنطرقُتكحّتىكأتيتُه.

.(1( كأمحةهلنَّ فإذلكأربُعكر ةئَبكم ةخةٌتكعريهنَّ

فةستأذنُت.

فقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أبرْش، فقْد جاءَك اهلل بقضائَك«.

فحشدُتكلهللَ.

كائَب املناخاِت األربَع؟«.كفقرُت:كبىل. كقةَل:ك»أملْ تَر الريّ ثمَّ

فدَك،  عظيُم  إيلَّ  أهداهنَّ  وطعامًا  كسوًة  عليهنَّ  فإنَّ   ، عليهنَّ وما  رقاهبنَّ  لَك  »إنَّ  فقةَل:ك

فاقبضهنَّ واقِض دينَك«.

كعشدُتكإىلكتأذيِنكصالِةكلاّصبِح،كحّتىك )2)،كثمَّ كعقرتهنَّ ،كثمَّ كأمحةهلنَّ ففعرُت،كفحططُتكع هنَّ

كف ةديُت،كوقرُت:كمْنك ةَنك كيفكأذينَّ إذلكصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخلجُتكإىلكلابقيِع،كفجعرُتكإصبعىَّ

يطرُبكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدي ًة؛كفريحرْض.

فامكزاُتكأبيُع،كوأقىض،كوأعّلُض،كوأقىض،كحّتىكملْكيبَقكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكديٌنكىفكلألرِض.

حّتىكفضَلكع دىكأوقّيتةِن،كأْوكأوقّيٌاكونصٌف.

لملسجِدك يفك قةعٌدك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فإذلك لا ّهةِر،ك عةّمُاك ذهَبك وقْدك لملسجِد،ك إىلك لنطرقُتك ك ثمَّ

وحدُه،كفسّرشُتكعريِه.

فقةَلكيل:ك»ما فعَل ما قبلَك«)3). 

)1(ككر ةئَب:كمجعكر وباكوهَوكمةكيل بكعريِهكمْنك ّلكدلّبا.
)2(ككعقُلكلادلّبا:كربطهةكبةاعقةل،كوهوكلحلبلكلاذيكتلبطكبهكلإلبلكونحوهة.

)3(ككأْي:كمةكحةلكمةكع دككمَنكلملةلكهْلكقيَضكلاّدينكأْمكال؟
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كيشٍءك ةَنكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفرْمكيبَقكيشٌء. قرُت:كقْدكقىضكلهللك لَّ

قةَل:ك»أفضَل يشٍء؟«.

قرُت:كنعْم.

قةَل:ك»انظْر أْن ترحيني منُه )1)، فإينيّ لسُت بداخٍل عىل أحٍد مْن أهيل حتيّى ترحيني منُه«.

فرْمكيأت ةكأحٌدكحّتىكأمسي ة، فراّمكصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعتشَاكدعةين.

فقةَل:ك»ما فعَل اليّذي قبلَك؟«.

قرُت:كهَوكمعيكملْكيأت ةكأحٌد.

كىفكلملسجِدكلايوَمكلاّثةين. فبةَتكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِدكحّتىكأصبَح،كوظلَّ

حّتىك ةَنكيفكآخِلكلا ّهةِركجةَءكرل بةِن،كفةنطرقُتكهبام،كفكسوهتام،كوأطعشتهام.

حّتىكإذلكصىّلكلاعتشَا،كدعةين.

قةَل:ك»ما فعَل اليّذي قبلَك؟«.

قرُت:كقْدكأرلحَككلهللكم ُهكيةكرسوَلكلهلل.

،كومحَدكلهلل،كمفقًةكمْنكأْنكيدر ُهكلملوُت،كوع دُهكذاَك. فكرّبَ

كلّتبعتُهكحّتىكإذلكجةَءكأزولجُه،كفسّرَمكعىلكلملأٍةكلملأٍة،كحّتىكأتىكمبيتُه. ثمَّ

فهذلكلّاذيكسأات يكع ُه)2). 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتفّقُد من غاب من أصحابه:

]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  مّلةكنزاْتكهذِهكلآليُا:ك قةَل:ك أّنُهك بِنكمةاٍككريَضكلهللك أنِسك عْنك

)1(ككأْي:كتفلغكقربيكم ُهكبأْنكت ّفقُهكعىلكمصةرفه.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3055[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]3055[.
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ۀ ہ ہ ہ[ك]لحلجللت:2[كإىلكآخِلكلآليِا،كجرَسكثةبُتكبُنكقيٍسكيفكبيتِه،كوقةَل:ك
كملسو هيلع هللا ىلص. أنةكمْنكأهِلكلا ّةِر،كولحتبَسكعِنكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكسعَدكبَنكمعةٍذ،كفقةَل:ك»يا أبا عمٍرو، ما شأُن ثابٍت؟ اشتكى؟«.  فسأَلكلا ّبيُّ

قةَلكسعٌد:كإّنُهكجلةري،كومةكعرشُتكاُهكبشكوى.ك

قةَل:كفأتةُهكسعٌد،كفذ َلكاُهكقوَلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكثةبٌت:كأنزاْتكهذِهكلآليُا،كواقْدكعرشتْمك
أيّنكمْنكأرفعكْمكصوتًةكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأنةكمْنكأهِلكلا ّةِر.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »بْل هَو مْن أهِل اجلنيِّة«)1).  فذ َلكذاَككسعٌدكار ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كومعُهكلبٌنكاُه،كفقةَلكاُه:ك»أحتبيُّه؟«كفقةَل:ك كرجاًلكأتىكلا ّبيَّ وعْنكقّلَةكبِنكإيةٍسكIكأنَّ
َك أْن ال تأيَت بابًا مْن أبواِب  »أحبيَّك اهلل كام أحبيُّه«.كفامَت،كففقدُه،كفسأَلكع ُه،كفقةَلكألبيِه:ك»أما يرسيّ

اجلنيِّة إاليّ وجدتُه عندُه يسعى يفتُح لَك؟«)2). 

وكان ذلك التفّقد يتأّكد يف األوقات احلرجة: 

عنكزيدكبنكثةبتكIكقةل:كبعث يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيوَمكأحد؛كاطرِبكسعِدكبِنكلالبيع،كوقةلك
الَم، وقْل لُه: يقوُل لَك رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كيَف جتدَك؟«. يل:ك»إْن رأيتُه فأقرئُه منيّي السيّ

طع ٍاك بنيك مةك سبعونكرضبًاك وبهك رمٍق،ك آخِلك يفك وهوك فأصبتهك لاقتىل،ك بنيك أطوُفك فجعرُتك
بلمٍح،كورضبٍاكبسيٍف،كورميٍاكبسهٍم.

فقرُتكاه:كيةكسعُد،كإنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقلُأكعريككلاسالم،كويقوُلكاك:كأخربينك يفكجتدك؟.ك

قةل:كعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوعريككلاسالُم.

)1(ككرولهكلابخةريك]3613[،كومسرمك]119[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]1870[،كوأمحدك]19852[،كوزلد:كفقةلكرجل:كيةكرسولكلهلل!كأاهكخةصاكأوكاكر ة؟كقةل:ك

)بلكاكّركم(.كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]111[.
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قلكاه:كيةكرسولكلهلل،كأجُدكريَحكلجل ا.

وفيكمكمفٌلك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك إىلكرسولك إنكخرَصك لهللك ع َدك اكمك لألنصةِر:كالكعذَرك اقوميك وقْلك

.(2(
Vيطلُف)1).كوفةضْتكنفسهك

وهذلكلمتغةلكولهتاممكم ُهكملسو هيلع هللا ىلصكبأصحةبِه،كوبحثهكعْنكمْنكفقَدكم هْمكبعَدكلملوِت،كايعرَمكمةك

خربُه،كومةكلّاذيكغّيبُه)3).

رلئحاكطيباك بأنكيكونكممك لحلقيقاك أنكيكونكذاككعىلك لجل ا(:كحيتشلك )أجدكريحك وقوله 

زلئدةكعىلكمةكيعهده،كفعلفكأهنةكلجل ا.

صةرك ع هك لاغةئبك حتىك أنك لايقني،ك منك ع دهك مةك بةعتبةرك ذاكك أطرقك يكونك أنك وحيتشلك

حمسوسةكع ده)4). 

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يفّدي بعضهم بأبيه وأمه:

ي«)6).  كملسو هيلع هللا ىلصك  ةنتُه)5)كيوَمكأحٍدكفقةَل:ك»ارِم فداَك أب وأميّ عنكسعِدكبِنكأيبكوّقةٍصكقةل:كنثَلكيلكلا ّبيُّ

ك وهذهك رشٌاكتقوهلةكلاعلُبكعىلكلارتحيِبكأي:كاوك ةنكيلكإىلكلافدلِءكسبيٌل؛كافديتككبأبويَّ

لارذينكمهةكعزيزلِنكع دي.

)1(ككمفلكلاعني:كمةكنبتكعريهكلاشعل،كوأصلكم بتكلاشعلكيفكلجلفن.
)2(ككرولهكلابيهقيكيفكدالئلكلا بوةك]3 / 269[كوذ لهكمةاككيفكلملوطأك]884[كب حوهكعنكحييىكبنكسعيدكمعضال،ك
وقةلكلبنكعبدكلارب:ك»هذلكلحلديثكالكأحفظه،كوالكأعلفهكإالكع دكأهلكلاسري،كفهوكع دهمكمشهوركمعلوف«.ك

لاتشهيدك]24 / 94[.
)3(ككلمل تقىكرشحكلملوطأك]68/3[.

)4(ككسبلكلهلدىكولالمةدكيفكسريةكخريكلاعبةدك]4 / 247[.
)5(ككأي:كلستخلجكمةكفيهةكمنكلا بل

)6(ككرولهكلابخةريك]4055[،كومسرمك]2412[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكمجَعكاُهكأبويِهكيوَمكأحٍد. كلا ّبيَّ ويفكرولياكمسرمكعْنكسعٍدكأنَّ

أب  فداَك  »ارِم  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ اُهك فقةَلك لملسرشنَي)1).ك أحلَقك قْدك لملرش نَيك مْنك قةَل:ك ةَنكرجٌلك

ي«. وأميّ

ف زعُتكاُهكبسهٍمكايَسكفيِهكنصٌل،كفأصبُتكج بُه،كفسقَط،كفةنكشفْتكعورتُه.

فضحَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكنظلُتكإىلكنولجذِه.

»فضحَك«كأْي:كفلحًةكبقترِهكعدّوُه،كالكالنكشةفِه)2) .

وعْنكعبِدكلهللكبِنكلاّزبرِيكIكقةَل:ك  ُتكيوَمكلألحزلِب)3)كجعرُتكأنةكوعشُلكبُنكأيبكسرشَاك
يفكلألطمكلّاذيكفيِهكلا ّسوة)4).

و ةَنكيطأطئكيلكمّلةكفأنظل،كوأطأطئكاُهكمّلةكفي ظل)5).

ف ظلُت،كفإذلكأنةكبةاّزبرِيكعىلكفلسِهكخيترُفكإىلكب يكقليظَاكمّلتنِيكأْوكثالثًة.

فراّمكرجعُتكقرُت:كيةكأبِتكرأيتَككختترُف.

. قةَل:كأوهْلكرأيت يكيةكب يَّ

قرُت:كنعْم.

قةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْن يأِت بني قريظَة، فيأتيني بخربهْم؟«.

ي«)6). فةنطرقُت،كفراّمكرجعُتكمجَعكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأبويِه،كفقةَل:ك»فداَك أب وأميّ

)1(ككأْي:كأثخَنكفيهْم،كوعشَلكفيهْمكنحوكعشلكلا ّةر.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]185/15[.
)3(ككمّلةكحةرصْتكقليشكومْنكمعهةكلملسرشنَيكبةملدي ِا.

)4(ككلألطم:كلحلصنكومجعُهكآطةم.
)5(ككومع ةُه:كخيفُضكيلكظهله.

)6(ككرولهكلابخةريك]3720[،كومسرمك]2416[.
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قال النووي:ك»ايَسكفيِهكحقيقُاكفدلء،كوإّنامكهَوك الٌم،كوإاطةٌف،كوإعالمكبشحّبتِهكاُه،كوم زاته.

لاّزبريك لبنك ك فإنَّ ،ك لاّسنِّ لاقضّياكمفّصراكيفكهذلك لاّزبري؛كجلودِةكضبطهكهلذِهك م قباكالبِنك وفيِهك
واَدكعةمكلهلجلةكيفكلملدي ا،كو ةَنكلخل دقكس اكأربعكمَنكلهلجلةكعىلكلاّصحيح،كفيكونكاُهكيفكوقتك

ضبطهكهلذِهكلاقضّياكدونكأربعكس نَي)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيزُن عند وفاهتم، ويبيك عليهم: 

عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كأّمَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكغزوِةكمؤتَاكزيَدكبَنكحةرثَا.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إْن قتَل زيٌد فجعفٌر، وإْن قتَل جعفٌر فعبُد اهلل بُن رواحَة«.

قةَلكعبُدكلهلل:ك  ُتكفيهْمكيفكترَككلاغزوِة،كفةاتشس ةكجعفَلكبَنكأيبكطةاٍب،كفوجدنةُهكيفكلاقتىل،ك
ووجدنةكمةكيفكجسدِهكبضعًةكوتسعنَيكمْنكطع ٍاكورميٍا)2).

ثمَّ  ايَة زيٌد فأصيَب،  الريّ »أخَذ  فقةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ قةَل:كخطَبك Iك بِنكمةاٍكك أنِسك وعْنك
أخذها  ثمَّ  تذرفاِن.  وعيناُه  فأصيَب،  رواحَة  بُن  اهلل  عبُد  أخذها  ثمَّ  فأصيَب،  جعفٌر  أخذها 

خالُد بُن الوليِد مْن غرِي إمرٍة، ففتَح لُه«)3). 

وعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقّبُلكعثامَنكبَنكمظعوٍنكوهَوكمّيٌت،كحّتىك
رأيُتكلاّدموَعكتسيُلكعىلكخّديِه.

ويفكروليا:كوعي ةُهكتذرفةِن)4).

فأمَلك فدفَن،ك بج ةزتِهك أخلَجك مظعوٍنك بُنك عثامُنك مةَتك مّلةك قةل:ك لهللك عبدك بنك لملّطربك وعنك
كملسو هيلع هللا ىلصكرجاًلكأْنكيأتيُهكبحجٍل. لا ّبيُّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]184/15[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4261[.
)3(ككرولهكلابخةريك]1246[.

كرولهكأبوكدلودك]3163[،كولارتمذيك]989[،كولبنكمةجاك]1456[،كوصححهكلألابةينكيفكخمترصكلاشامئلك]280[. )4(ك
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فرْمكيستطْعكمحرُه.

فقةَمكإايهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوحرَسكعْنكذرلعيِه.

ذرلعْيك بيةِضك إىلك أنظُلك ملسو هيلع هللا ىلص:ك أيّنك لهللك رسوِلك عْنك ذاَكك خيربينك لّاذيك قةَلك لملّطرُب:ك قةَلك

ُم هبا قرَب أخي،  »أتعليّ كمحرهة،كفوضعهةكع َدكرأسِه،كوقةَل:ك رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكحرَسكع هام،كثمَّ

وأدفُن إليِه مْن ماَت مْن أهيل«)1).

وعثامَن بَن مظعوٍن:كهَوكأخوكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمنكلالضةعا،كهةجَلكلهلجلتنِيكومهَدكبدرًل،ك

و ةَنكحّلَمكلخلشَلكيفكلجلةهرّيِا،كوهَوكأّوُلكمْنكمةَتكمَنكلملهةجليَنكبةملدي ِاكيفكمعبةَنكعىلكرأِسك

ثالثنَيكمهلًلكمَنكلهلجلِة،كو ةَنكعةبدًلكجمتهدًلكمْنكفضالِءكلاّصحةبِا)2).

كتقبيَلكلملسرِمكبعَدكلملوِتكولابكةَءكعريِهكجةئٌز.ك كعىلكأنَّ ولحلديُثكيدلُّ

يعّرمك أنك بأسك الك أمحد:ك قةلك خشبٍا،ك أوك بحجٍلك لاقربك بتعريمك بأسك »والك قدامة:ك ابن  وقال 

لالجلكلاقرَبكعالمًاكيعلفهكهبة،كوقدكعّرمكلا بيكّملسو هيلع هللا ىلصكقرَبكعثامنكبنكمظعون«)3). 

مْن أهيل«،كو ةنك ماَت  مْن  إليِه  »وأدفُن  اقواه:ك لألقةربكيفكموضع،ك أنكجيشعك ك ويستحبُّ

عثامنكأخوهكمنكلالضةعا،كوأولكمنكدفنكإايهكإبللهيمكلب ه)4).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستشرُي أصحابه؛ عماًل بقوله تعاىل: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران:1٥9[.

قةلكلبنكبطةل:ك»لملشةورُةكس ٌاكالكيستغ يكع هةكأحٌد،كواوكلستغ َيكع هةكاكةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأغ ىك

لا ةسكع هة؛كألنكجربيَلك ةنكيأتيهكبصولِبكلالأيكمنكلاسامِء.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3206[كوحس هكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص155[.
)2(ككت ظلكتلمجتهكيف:كلإلصةباك]461/4[.

)3(ككلملغ يك]191/2[.
)4(ككملقةةكلملفةتيحك]457/5[.
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وأمةكلاعزيشاكولاعشلكفإىلكلإلمةمكالكيرش هكفيهكأحد؛كاقواهكتعةىل:ك] ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ[ك]آلكعشللن:159[،كفجعَلكلاعزيشَاكإايه،كوجعرهكمشةر ًةكيفكلالأيكاغريه«)1). 

كأمٌلكفةجتشعولكفتشةورولكفيِهكإاّلكأرمدهُمك وقةلكلحلسنكلابرصيكV:ك»مةكحزَبكقومًةكقطُّ

لهللكألصوبِه«)2). 

قةلكلاشةعل:

جعاِن الشيّ شجاعِة  قبَل  أُي  الثيّاينال���ريّ امل��ح��لُّ  وه��َي  ٌل،  أويّ ه��َو 

ٍة ح��ريّ لنفٍس  اجتمعا  هما  مكاِنف��إذا  ك��لَّ  العلياِء  م��َن  بلغْت 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستمُع آلرائهم، ويستجيُب ملقرتحاهتم:

عنكأيبكهليلَةكIكقةَل:ك  ّةكقعودًلكحوَلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمع ةكأبوكبكٍلكوعشُلكيفكنفٍل.

يقتطَعكدون ةك]أْي:كيصةبك أْنك فأبطَأكعري ة،كوخشي ةك بنِيكأظهلنة،ك فقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنك

[،كوفزع ة. بشكلوِهكمْنكعدوٍّ

فقش ة،كفك ُتكأّوَلكمْنكفزَع.

فخلجُتكأبتغيكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكأتيُتكحةئطًةكاألنصةِركاب يكلا ّّجةِر،كفدرُتكبِهكهْلكأجُدك

اُهكبةبًة،كفرْمكأجْد.

فإذلكربيٌعكيدخُلكيفكجوِفكحةئٍطكمْنكبئٍلكخةرجٍاك-كولاّلبيُعكلجلدوُل-كفةحتفزُتك امكحيتفُزك

لاّثعرُبك)3)،كفدخرُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]334/5[.
)2(ككروضاكلاعقالءك]192/1[كالبنكحبةن.

)3(ككأي:كتضةممُت؛كايسع يكلملدخل
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فقةَل:ك»أبو هريرَة؟«.

فقرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»ما شأنَك؟«.

قرُت:ك  َتكبنَيكأظهلنة،كفقشَتكفأبطأَتكعري ة،كفخشي ةكأْنكتقتطَعكدون ة،كففزع ة،كفك ُتك
أّوَلكمْنكفزَع،كفأتيُتكهذلكلحلةئَط،كفةحتفزُتك امكحيتفُزكلاّثعرُب،كوهؤالِءكلا ّةُسكورلئي.

فقةَل:ك»يا أبا هريرَة - وأعطاين نعليِه- اذهْب بنعيلَّ هاتنِي، فمْن لقيَت مْن وراِء هذا احلائِط 
ُه باجلنيِّة«)1).كفكةَنكأّوَلكمْنكاقيُتكعشُل،كفقةَل:كمةك يشهُد أْن ال إلَه إاليّ اهلل مستيقنًا هبا قلبُه؛ فبرشيّ

هةتةِنكلا ّعالِنكيةكأبةكهليلَة؟.

فقرُت:كهةتةِنكنعالكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعث يكهبام،كمْنكاقيُتكيشهُدكأْنكالكإاَهكإاّلكلهللكمستيق ًةكهبةك
قربُهكبرّشتُهكبةجل ِّا.

؛كفخلرُتكالستي)2).كفقةَل:كلرجْعكيةكأبةكهليلَة. فرضَبكعشُلكبيدِهكبنَيكثدييَّ

فلجعُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأجهشُتكبكةًء.

ور ب يكعشُلك)3)،كفإذلكهَوكعىلكأثلي.

فقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما لَك يا أبا هريرَة«.

كرضبًاكخلرُتكالستي،ك ثدييَّ بنَيك به،ِكفرضَبك بعثت يك بةّاذيك فأخربتُهك عشَل،ك اقيُتك قرُت:ك
وقةَلكلرجْع.

أوقعكيفك ويكونك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيَّ اقَيك أّنُهك هبةك يعلفوَنك ع دهْمك معروماك اتكوَنكعالماكظةهلةك لا ّعرنِي؛ك إعطةؤُهك )1(كك
نفوسهْمكملةكخيربهْمكبِهكع ُهكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكي كلك ونكمثلكهذلكيفيدكتأ يدًل،كوإْنك ةَنكخربهكمقبوالًكمْنكغريكهذل.

)2(ككدفعكعشلكIكاُهكملْكيقصدكبِهكسقوطهكوإيذلؤُهكبْلكقصدكرّدُهكعاّمكهَوكعريِه،كورضَبكبيدِهكيفكصدرهكايكوَنك
أبرَغكيفكزجله.

)3(ككتبع يكومشىكخرفيكيفكلحلةلكبالكمهرا.
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فقةَلكاُهكرسوُلكلهلل:ك»يا عمُر ما محلَك عىل ما فعلَت«.

قةَل:كيةكرسوَلكلهللكبأيبكأنَتكوأّمي،كأبعثَتكأبةكهليلَةكب عريَككمْنكاقَيكيشهُدكأْنكالكإاَهكإاّلكلهللك
مستيق ًةكهبةكقربُهكبرّشُهكبةجل ِّا.

قةَل:ك»نعْم«.

قةَل:كفالكتفعْل؛كفإيّنكأخشىكأْنكيّتكَلكلا ّةُسكعريهة،كفخّرهْمكيعشروَن.

قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فخليّهْم«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكعشلكعىلكقواه،كوقبلكلقرتلحه. فأقلَّ

فيامك ايَسك إْذك ألملِه،ك ورّدًلك عريِهك لعرتلضًةك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك ومللجعتهك Iك عشلك فعلك »وايَسك
ك تمكهذلكأصرَحك أنَّ Iك أبةكهليلةكغريكتطييبكقروبكلألّماكوبرشلهْم،كفلأىكعشلك بِهك بعَثك
يّتكرول،كوأّنُهكأعودكعريهْمكبةخلرِيكمْنكمعّجلكهذِهكلابرشى.كفراّمكعلضُهكعىلك أْنكالك هلْمكوأحلىك

لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكصّوبُهكفيِه«)2). 

من فوائد احلديث:

ويفيدهْم،ك يعّرشهْم،ك وغريهْم،ك لملستفتنَي،ك مَنك واغريهْمك ألصحةبِه،ك لاعةملك جروسك فيِه: 
ويفتيهْم.ك

بعضك أْوك أرشلفهْمك ذ لك بعضهْمك ذ لك عىلك فةقترَصك مجةعاك ثريةك ذ لك أرلَدك إذلك أّنُهك وفيِه:ك
كقةَل:كوغريهْم.ك أرشلفهْم،كثمَّ

كعريِهكمَنكلاقيةمكبحقوِقكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوإ للمه،ك بيةُنكمةك ةنْتكلاّصحةباك وفيِه:ك

ولاّشفقاكعريِه،كولالنزعةجكلابةاغكملةكيطلقُهكملسو هيلع هللا ىلص.ك

)1(ككرولهكمسرمك]31[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]238/1[.
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وفيِه:كلهتامُمكلألتبةعكبحقوِقكمتبوعهْم،كولالعت ةءكبتحصيِلكمصةحله،كودفعكلملفةسدكع ُه.ك

وفيِه:كجولزكدخولكلإلنسةنكمرككغريهكبغرِيكإذنهكإذلكعرَمكرضةهكبذاَك؛كملوّدٍةكبي هامكأْوكغريك
كأبةكهليلةكIكدخَلكلحلةئط،كوأقّلُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكذاَك،كوملْكي قلكأّنُهكأنكَلكعريِه.ك ذاَك؛كفإنَّ

كبدخوِلكلألرضكبْلكجيوزكاُهكلالنتفةعكبأدولتِه،كوأ لكطعةمه،كولحلشلكمْنك وهذلكغريكخمتصٍّ
طعةمهكإىلكبيته،كور وبكدلّبته،كونحوكذاَككمَنكلاّترّصفكلّاذيكيعرمكأّنُهكالكيشّقكعىلكصةحبه.ك

كلإليامنكلمل جيكمَنكلخلرودكيفكلا ّةركالكبّدكفيِهكمْنكلالعتقةدكولا ّطق.ك وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كجولزكإمسةككبعضكلاعرومكلّاتيكالكحةجاكإايهة؛كملصرحِاكأْوكخوفكلملفسدة.ك

وفيِه:كإمةرةكبعضكلألتبةعكعىلكلملتبوعكبامكيللُهكمصرحا،كومولفقاكلملتبوعكاُهكإذلكرآُهكمصرحا،ك
ورجوعهكعاّمكأمَلكبِهكبسببِه.ك

وفيِه:كجولزكقولكلاّلجلكاآلخِلكبأيبكأنَتكوأّمي)1). 

ويوم بدٍر نزل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل رأي أحِد أصحابه. 

برغكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبدرًل،كونزلكهبة.ك

فقةلكلحلبةُبكبنكلمل ذر:كيةكرسولكلهلل،كأرأيَتكهذلكلمل زلكأنزاكهكلهللكايسكا ةكأنكنقدمه،كوالك
نتأّخلكع هكأمكهوكلالأيكولحللبكولملكيدة؟

أُي واحلرُب واملكيدُة«. قةل:ك»بْل هَو الريّ

فقةل:كيةكرسولكلهلل،كفإنكهذلكايسكبش زٍل؛كفةهنضكبةا ةِسكحتىكنأيَتكأدنىكمةٍءكمنكلاقوِم،ك
لاقوم،ك نقةتلك ثمك مةًء،ك ف شرؤهك حوضًة،ك عريهك نب يك ثمك لاقرِب)2)ك منك ورلءهك مةك تغّوَرك ثمك ف  زاه،ك

ف رشبكوالكيرشبون.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]238/1[.
)2(ككأي:كلآلبةر.
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أِي«. فقةلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لقْد أرشَت بالريّ

ف هَضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومنكمعُهكمنكلا ةس،كفسةَركحتىكإذلكأتىكأدنىكمةٍءكمنكلاقوِمكنزلكعريه،ك
ثمكأملكبةاقرِبكفغّورْت،كوب يكحوضًةكعىلكلاقرِبكلاذيكنزلكفشرَئكمةًء،كثمكقذفولكفيهكلآلنيا)1).

ويوم أحٍد نزل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن رأيه إىل رأهيم. 

Lكقةَلك»ت ّفَلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسيفهكذلكلافقةركيومكبدر،كوهَوك فعْنكعبدكلهللكبنكعّبةسك
لّاذيكرأىكفيِهكلاّلؤيةكيومكأحد.

يقيمك أْنك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رأُيكرسولك أحدك ةَنك يومك لملرش وَنك مّلةكجةءُهك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك كرسولك أنَّ وذاَكك
إايهْم؛ك لهللك رسولك يةك ب ةك لخلْجك بدرًل:ك يكونولكمهدولك ملْك نةسك اُهك فقةَلك فيهة،ك فيقةترهْمك بةملدي ِا،ك

نقةترهْمكبأحٍد،كونلجوكأْنكنصيبكمَنكلافضيراكمةكأصةَبكأهلكبدر.

أقْم،ك يةكرسولكلهللك ابسهةكندمول،كوقةاول:ك فراّمك ابَسكألمته،ك فامكزلاولكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىك
وبني  بينه  اهلل  حيكم  حتيّى  لبسها  أْن  بعد  أداته  يضع  أْن  لنبيٍّ  ينبغي  »ما  فقةَل:ك رأيك،ك فةاّلأيك

ُه..«.كلحلديث)2).  عدويّ

ويفكحةدثاكلإلفككلستشةركأصحةبه:كعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كمّلةكذ َلكمْنكمأينكلّاذيكذ َلك
كقةَل:ك كخطيبًة،كفتشّهَدكفحشَدكلهللكوأث ىكعريِهكبامكهَوكأهرُه،كثمَّ ومةكعرشُتكبِهكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفَّ
ا بعُد أشريوا عيلَّ يف أناٍس أبنوا أهيل)3)، وايُم اهلل ما علمُت عىل أهيل مْن سوٍء، وأبنوهْم بمْن  »أميّ
، وال يدخُل بيتي قطُّ إاليّ وأنا حارٌض، وال غبُت يف سفٍر إاليّ  واهلل ما علمُت عليِه مْن سوٍء قطُّ

غاَب معي«...لحلديث)4). 

)1(ككلاسريكلا بوياك]167/3[كالبنكهشةم،كوإس ةدهكضعيف.
)2(ككرولهكلحلة ـمك]2588[،كوصححـهكوولفقـهكلاذهبي،كوعّرقهكلابخـةريكيفك تةبكلالعتصةمكبـةبكقواهكتعةىل:ك

)وأملهْمكمورىكبي هْم(.
)3(ككأي:كلهتشوهة.

)4(ككرولهكلارتمذيك]3180[،كوأصرهكيفكلاصحيحنيكلابخةريك]4141[،كومسرمك]2770[.
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وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص هيتمُّ بشؤون أصحابه، ويريث حلال بعضهم، وحيزن لذلك:

فرقدكحتّشلكلاصحةبُاكلاكللُمكرضولنكلهللكعريهمكمنكلملشّقاكولجلهِدكمةكالكخيفىكخصوصًةكمنك

 ةنكقبَلكلإلسالِمكيفكتلٍفكمنكلاعيِش،كفهذلكمصعبكبُنكعشريكIكتلككلادنيةك ّرهة،كوتلككأّمهك

وأهره،كوهةجلكإىلكلهللكورسواهكملسو هيلع هللا ىلص.ك

كبَنكأيبكطةاٍبكيقوُل: كحّدث يكمْنكسشَعكعيلَّ فعْنكحمّشِدكبِنك عٍبكلاقلظيِّ

فأخذُتك لاربُد،ك أوبق ي)1)ك وقدك جةئعًة،ك ملسو هيلع هللا ىلص  لهللك رسوِلك بيِتك مْنك مةٍتك يوٍمك يفك خلجُتك

إهةبًةكمعطوبًة)2)،كفحّواُتكوسطُه،كفأدخرتُهكع قي،كومددُتكوسطي،كفحزمتُهكبخوِصكلا ّخِل،ك

أستدفُئكبه.

وإيّنكاشديُدكلجلوِع،كواْوك ةَنكيفكبيِتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكطعةٌم؛كاطعشُتكم ُه.

فخلجُتكأاتشُسكميئًة.

كيفكمةٍلكاُه،كوهَوكيسقيكببكلٍةكاُه)3). فشلرُتكبيهوديٍّ

فةّطرعُتكعريِهكمْنكثرشٍاكيفكلحلةئِط.

كداٍوكبتشلٍة. ،كهْلكاَككيفك لِّ فقةَل:كمةكاَككيةكأعلليبُّ

قرُت:كنعْم،كفةفتْحكلابةَبكحّتىكأدخَل.

ففتَح،كفدخرُت،كفأعطةينكداوُه.

فكّرامكنزعُتكداوًلكأعطةينكتلًة،كحّتىكإذلكلمتألْتك ّفيكأرسرُتكداوُه،كوقرُتكحسبي.

)1(ككأهرك ي.
)2(ككهَوكلجلردكلملتشّزُقكلاّشعِل.

كيستسقىكعريهةكلملةُء. )3(ككهَيكخشبٌاكمستديلٌةكيفكوسطهةكحمزٌّ
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كجلعُتكمَنكلملةِءكفرشبُت. فأ رتهة،كثمَّ

كجئُتكلملسجَد،كفوجدُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفيِه. ثمَّ

وإّنةكجلروٌسكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِدكإْذكطرَعكمصعُبكبُنكعشرٍيكمةكعريِهكإاّلكبلدٌةكاُهك

ملقوعٌاكبفلٍو)1).

فراّمكرآُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبكىكاّرذيك ةَنكفيِهكمَنكلا ّعشِا،كولّاذيكهَوكلايوَمكفيِه.

ٍة)2)، ووضعْت  ٍة، وراَح يف حليّ كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كيَف بكْم إذا غدا أحدكْم يف حليّ ثمَّ

بنَي يديِه صحفٌة، ورفعْت أخرى)3)، وسرتتْم بيوتكْم كام تسرُت الكعبُة؟«)4).كقةاول:كيةكرسوَلكلهللك

نحُنكيومئٍذكخرٌيكم ّةكلايوَم،كنتفّلُغكارعبةدِة،كونكفىكلملؤنَا.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ألنتْم اليوَم خرٌي منكْم يومئٍذ«)5). 

وكان يطيب خاطرهم إذا مل يعطهم ألجل املصلحة:

كIكقةَل:كمّلةكأعطىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةكأعطىكمْنكترَككلاعطةيةكيفك عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
كمَنكلألنصةِركيفكأنفسهْمك قليٍش،كوقبةئِلكلاعلِب،كوملْكيكْنكيفكلألنصةِركم هةكيشٌءكوجَدكهذلكلحليُّ

مْنك بةِرك وهَوك بشّكَا،ك ولألمولَلك لا ّعشَاك وتلَكك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ إىلك هةجَلك ك قليشٌّ بنكعشريك بجرد،كومصعبك أْيك )1(كك
لا ّةِسكعيشًةكوأاي هْمك أصحةِبكلاّصّفِا،كو ةَنكمْنكأجّرِاكلاّصحةبِاكوفضالئهْم،كو ةَنكيفكلجلةهرّيِاكمْنكأنعِمك

ابةسًة،كفراّمكأسرَمكزهَدكيفكلاّدنية.
كم كْمكأّوَلكلا ّهةِركحّرًاكوآخلُهكأخلىكمْنكغةيِاك )2(ككأْي:ك يَفكيكوُنكحةاكْمكإذلك ثلْتكأمولاكْمكبحيُثكيربُسك لٌّ

لاّت ّعِم.
)3(ككوهَوك  ةيٌاكعْنك ثلِةكأص ةِفكلألطعشِاكلملوضوعِاكعىلكلألطبةِقكبنَيكيدْيكلملت ّعشنَي.

)4(ككولملع ىكزّي تشوهةكبةاّثيةِبكلا ّفيسِاكمْنكفلِطكلاّت ّعِم.
كيشـتغُلكبدنيةُه،كوالكيتفّلُغكارعبةدِةكمثُلكمْنكاُهك فةٌف؛كاكثلِةكلمـتغةاِهك كلاغ يَّ )5(ككأْي:كايَسكلألمُلك امكظ  تْم؛كألنَّ

بتحصيِلكلملةِل.ك
ولحلديثكرولهكلارتمذيك]2473[ ]2476[كوحس ه،كوضعفهكلألابةين
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حّتىك ثلْتكفيهُمكلاقةاُاكحّتىكقةَلكقةئرهْمكاقَيكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقومُه،كفدخَلكعريِهكسعُدكبُنكعبةدَة،ك

كقْدكوجدولكعريَككيفكأنفسهْم؛كملةكص عَتكيفكهذلكلافيِءكلّاذيك كهذلكلحليَّ فقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كإنَّ

كمَنك أصبَتكقسشَتكيفكقومَك،كوأعطيَتكعطةيةكعظةمًةكيفكقبةئِلكلاعلِب،كوملْكيكْنكيفكهذلكلحليِّ

لألنصةِركيشٌء.

قةَل:ك»فأيَن أنَت مْن ذلَك يا سعُد؟«.

قةَل:كيةكرسوَلكلهللكمةكأنةكإاّلكلملٌؤكمْنكقومي،كومةكأنة.

قةَل:ك»فامجْع يل قومَك يف هذِه احلظريِة«.

قةَل:كفخلَجكسعٌد،كفجشَعكلا ّةَسكيفكترَككلحلظريِة.

قةَل:كفجةَءكرجةٌلكمَنكلملهةجليَن،كفرت هْم،كفدخرول،كوجةَءكآخلوَن،كفلّدهْم.

كمَنكلألنصةِر. فراّمكلجتشعولكأتةُهكسعٌد،كفقةَل:كقِدكلجتشَعكاَككهذلكلحليُّ

كقةَل:ك»يا معرَش  قةَل:كفأتةهْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفحشَدكلهللكوأث ىكعريِهكبةّاذيكهَوكاُهكأهٌل،كثمَّ

اهللُ،  فهداكُم  الً،  ضاليّ آتكْم  أملْ  أنفسكْم؟  يف  وجدمتوها  وجدٌة  عنكْم  بلغتني  قالٌة  ما  األنصاِر، 

وعالًة، فأغناكُم اهللُ، وأعداًء، فأليَّف اهلل بنَي قلوبكْم؟«.

كوأفضُل. قةاول:كبِلكلهللكورسواُهكأمنُّ

قةَل:ك»أال جتيبونني يا معرَش األنصاِر؟«.

كولافضُل؟ قةاول:كوبامذلكنجيبَككيةكرسوَلكلهلل،كوهللِّكوالسواِهكلملنُّ

قناَك، وخمذوالً،  بًا، فصديّ أتيتنا مكذيّ قتْم  »أما واهلل لْو شئتْم؛ لقلتْم، فلصدقتْم، وصديّ قةَل:ك

فنرصناَك، وطريدًا، فآويناَك، وعائاًل فأغنيناَك. أوجدتْم يف أنفسكْم يا معرَش األنصاِر يف لعاعٍة 

نيا تأليّفُت هبا قومًا؛ ليسلموا ووكلتكْم إىل إسالمكْم؟ مَن الديّ
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اِة والبعرِي، وترجعوَن برسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أفال ترضوَن يا معرَش األنصاِر أْن يذهَب النيّاُس بالشيّ
يف رحالكْم؟

شعبًا،  النيّاُس  سلَك  ولْو  األنصاِر،  مَن  امرًأ  لكنُت  اهلجرُة  لوال  بيدِه  ٍد  حمميّ نفُس  فواليّذي 
وسلكِت األنصاُر شعبًا؛ لسلكُت شعَب األنصاِر.

الليّهمَّ ارحِم األنصاَر، وأبناَء األنصاِر، وأبناَء أبناِء األنصاِر«.

قةَل:كفبكىكلاقوُمكحّتىكأخضرولكحلةهْم،كوقةاول:كرضي ةكبلسوِلكلهللكقساًمكوحّظًة.

كلنرصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوتفّلق ة)1). ثمَّ

وكان يدرك الصفاِت اخلاّصة التي يتمّتع هبا أصحابه:

كولحدكم همكمنكصفةتكتيزهكعنكلآلخل،كوهوكلاقةئل:ك»أرحُم  فكةنكيدرُككمةكيتشّتُعكبهك لُّ
هْم يف أمِر اهلل عمُر، وأصدقهْم حياًء عثامُن، وأقضاهْم عيلُّ بُن أب  تي أبو بكٍر، وأشديّ تي بأميّ أميّ
طالٍب، وأعلمهْم باحلالِل واحلراِم معاُذ بُن جبٍل، وأفرضهْم زيُد بُن ثابٍت، وأقرؤهْم لكتاِب اهلل 

اِح«)2).  ِة أبو عبيدَة بُن اجلريّ ٍة أمينًا وأمنُي هذِه األميّ أبُّ بُن كعٍب، أال وإنَّ لكلِّ أميّ

ولالمحُا،ك لاعطُف،ك مأنهك ألنك بكل؛ك أبوك رأفًاك أ ثلهمك أي:ك بكٍر«ك أبو  تي  بأميّ تي  أميّ »أرحُم 
ولستعامُلكلارنِيكمعكلاكبريكولاصغري.

هْم يف أمِر اهلل عمُر«كأي:كأقولهمكرصلمًا،كوأصربهمكمكيشًا،كووصَفكعشُلكبةاقوةك »وأشديّ
يفكلادين،كفةاشيطةُنكالكيسرُككلاطليَقكلاذيكفيهكعشل؛ك امكقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص:ك)إيٍهكيةكلبَنكلخلّطةِب،ك

ولّاذيكنفيسكبيدِهكمةكاقيَككلاّشيطةُنكسةاكًةكفّجًةكإاّلكسرَككفّجًةكغرَيكفّجَك()3). 

)1(ككرولهكأمحدك]11322[،كوقةلكلهليثشي:ك»ورجةُلكلاّلوليِاكلألوىلكألمحَدكرجةُلكلاّصحيِحكغرَيكحمّشِدكبِنكإسحةَق،ك
وقْدكرّصَحكبةاّسامِع«.كجمشعكلازولئدك]30/10[،كوحس هكمعيبكلألرنةؤوط.

)2(ككرولهكلارتمذيك]3790[،كولبنكمةجه،كوصححهكلألابةينكيفكلاسرسراك]1224[.
.I3(ككرولهكلابخةريك]6085[،كومسرمك]2397[كعنكسعدكبنكأيبكوقةصك(
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»وأصدقهْم حياًء عثامُن«كمنكلهللكومنكلخلرِق،كفكةَنكيستحيكحتىكمنكحالئرهكويفكخروته،ك

واشّدِةكحيةئهك ةنتكتستحيكم هكمالئكُاكلالمحِن.

»وأقضاهْم عيلُّ بُن أب طالٍب« أي:كأعلفهمكبةاقضةِء.

»وأفرضهْم زيُد بُن ثابٍت«كأي:كأ ثلهمكعراًمكبشسةئلكقسشاكلملولريث،كوهوكعرُمكلافللئض.

ارقلآِن،ك أتق همك أنهك أوك لاقلآن،ك بقللءِةك بُن كعٍب«كأي:كأعرشهمك أبُّ  »وأقرؤهْم لكتاِب اهلل 

وأحفظهمكاه.

كوحيلمكمنكلألحكةم. »وأعلمهْم باحلالِل واحلراِم معاُذ بُن جبٍل«كأي:كبشعلفِاكمةكحيلُّ

اِح«كأي:كيأت ونه،كويثقونكبه،كوالكخيةفونكغةئرته،كفهوك ِة أبو عبيدَة بُن اجلريّ »وأمنُي هذِه األميّ

أمّدهمكحمةفظًاكعىلكلألمةنِا،كوتبةعدًلكعنكمولقعكلخليةنا)1). 

فيهةكعىلك زلئدك بقدٍرك فأمعَلك بفضيرٍاكووصفُهكهبة،ك لاكبةرك مَنك ولحٍدك ك كملسو هيلع هللا ىلصك لَّ لا ّبيُّ ك فخصَّ

،كونحوكذاَك)2). غريه،ك ةحليةِءكاعثامن،كولاقضةءكاعيلٍّ

)3)، مْن ذي هلجٍة  الغرباُء  أقليّْت  أظليّْت اخلرضاُء، وال  »ما   :I ذرك وقةلكملسو هيلع هللا ىلصكعنكأيبك

 .»S شبِه عيسى ابِن مريَم ، أصدَق هلجًة مْن أب ذرٍّ

فقةَلكعشُلكبُنكلخلّطةِبك- ةحلةسِد)4)-:كيةكرسوَلكلهلل،كأفتعلُفكذاَككاُه؟

قةَل:ك»نعْم، فاعرفوُه لُه«)5). 

)1(ككي ظل:كفيضكلاقديلك]589،588/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]44/11[.

)3(ككلخلرضلُء:كلاّسامُء،كولاعلبكتطرُقكلألخرَضكعىلك لكاونكايسكبأبيضكوالكأمحل،كولاغربلُء:كأْيكلألرُض
)4(ككأْي:كعىلكطليقِاكلاغبطِا.

)5(ككرولهكلارتمذيك]3802[كعنكأيبكذركI،كوحس هكلألابةين.



تعامالت النبي 244

 .(1() وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك)مْنكرّسُهكأْنكي ظَلكإىلكتولضِعكعيسىكلبِنكمليَم؛كفري ظْلكإىلكأيبكذرٍّ

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يراعي الصفات اخلاّصة لكل واحٍد من أصحابه، فيعاملهم بقتىض ذلك.

ع َدك نحُنك بي ةك قةَل:ك Iك هليلَةك أيبك حديثك يفك عشل:ك امك يفك لاغريةك صفَاك رلعىك وقدك
ُأ إىل جانِب قرٍص. رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإْذكقةَل:ك»بينا أنا نائٌم، رأيتني يف اجلنيِّة، فإذا امرأٌة تتوضيّ

فقلُت: ملْن هذا القرُص؟

فقالوا: لعمَر بِن اخلطيّاِب، فأردُت أْن أدخلُه فأنظَر إليِه، فذكرُت غريتَك، فوليّيُت مدبرًا«.

فبكىكعشُلكوقةَل:كأعريَككأغةُركيةكرسوَلكلهلل؟)2). 

ويف هذا احلديثكمةك ةَنكعريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكمللعةةكلاّصحبا.

وفيِه: فضيراكظةهلةكاعشل.

كرجلكبامكيعرمكمْنكخرقه)3).  وفيِه:كلحلكمكاكلِّ

وراعى احلياَء يف عثامن،ك امكقةاتكعةئشَاكJ:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمضطجعًةكيفكبيتي،ك
 ةمفًةكعْنكفخذيِه،كأْوكسةقيِه.

فةستأذَنكأبوكبكٍل،كفأذَنكاُهكوهَوكعىلكترَككلحلةِل،كفتحّدَث.

كلستأذَنكعشُل،كفأذَنكاُهكوهَوك ذاَك،كفتحّدَث. ثمَّ

كلستأذَنكعثامُن،كفجرَسكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوسّوىكثيةبُه،كفدخَل،كفتحّدَث. ثمَّ

ك كدخَلكعشُل،كفرْمكهتتشَّ كاُه،كوملْكتبةاِه،كثمَّ فراّمكخلَجكقةاْتكعةئشُا:كدخَلكأبوكبكٍل،كفرْمكهتتشَّ
كدخَلكعثامُن،كفجرسَت،كوسّويَتكثيةبَك؟!ك اُه،كوملْكتبةاِه،كثمَّ

)1(ككرولهكلبنكأيبكميباك]32933[كعنكأيبكهليلةكI،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]6292[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3242[،كومسرمك]2395[.

)3(ككفتحكلابةريك]45/7[،كرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]544/9[.
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فقةَل:ك»أال أستحي مْن رجٍل تستحي منُه املالئكُة؟!«)1). 

صفةتك مْنك مجيرٌاك صفٌاك لحليةَءك ك وأنَّ لملالئكا،ك ع دك وجالاتهك اعثامن،ك ظةهلٌةك فضيرٌاك فيِه:ك
لملالئكا«)2). 

وكان يبرّشهم بحسن العاقبة:

كملسو هيلع هللا ىلصكصعَدكأحدًلكوأبوكبكٍلكوعشُلكوعثامُن،ك كلا ّبيَّ  امكيفكحديثكأنَسكبَنكمةاٍككI،كأنَّ

يٌق، وشهيداِن«)3).  ، وصديّ فلجَفكهبْم،كفقةَل:ك»اثبْت أحُد، فإنيّام عليَك نبيٌّ

،كوصّديٌقكوهَوكأبوكبكلكI،كومهيدلِن:كأْي:كعشلكوعثامنكL،ك ولملع ى:كعريككنبيٌّ

وحتّلككأحدك ةَنكمَنكلملبةهةة)4). 

وكان يبرّشهم باجلنة، ويبنّيُ تفاضلهم فيها:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك كخلَج،كفقرُت:كألازمنَّ كIكأّنُهكتوّضَأكيفكبيتِهكثمَّ عنكأيبكموسىكلألمعليُّ

كمعُهكيوميكهذل. وأل وننَّ

كملسو هيلع هللا ىلص. فجةَءكلملسجَد،كفسأَلكعْنكلا ّبيِّ

فقةاول:كخلَج،كووّجَهكهةكه ة.

لابةِب،كوبةهبةكمْنك بئَلكأريٍس)5)،كفجرسُتكع َدك فخلجُتكعىلكإثلِهكأسأُلكع ُه،كحّتىكدخَلك

جليٍد،كحّتىكقىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحةجتُه.

)1(ككرولهكمسرمك]2401[.
)2(ككرشحكلا وويك]141/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3675[.
)4(ككعونكلملعبودك]168/10[.

.I5(ككبستةنكبةملدي ِاكمعلوف،كوهَوكبةاقلِبكمْنكقبةء،كويفكبئلهةكسقَطكخةتمكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكإصبعكعثامنك(
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فتوّضَأ.

فقشُتكإايِه،كفإذلكهَوكجةاٌسكعىلكبئِلكأريٍسكوتوّسَطكقّفهة)1)،كو شَفكعْنكسةقيِه،كودالمّهةك
يفكلابئِل.

كبّولَبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  كلنرصفُت،كفجرسُتكع َدكلابةِب،كفقرُت:كأل وننَّ فسّرشُتكعريِه،كثمَّ
لايوَم.ك

فجةَءكأبوكبكٍلكفدفَعكلابةَب،كفقرُت:كمْنكهذل؟

فقةَل:كأبوكبكٍل.

فقرُت:كعىلكرسرَك.

كذهبُت،كفقرُتكيةكرسوَلكلهلل:كهذلكأبوكبكٍلكيستأذُن. ثمَّ

ُه باجلنيِّة«. فقةَل:ك»ائذْن لُه، وبرشيّ

فأقبرُتكحّتىكقرُتكأليبكبكٍل:كلدخْل،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيبرّشَككبةجل ِّا.

فحشَدكلهللَّ.

،كودىّلكرجريِهكيفكلابئِلك امك فدخَلكأبوكبكٍل،كفجرَسكعْنكيشنِيكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعُهكيفكلاقفِّ
كملسو هيلع هللا ىلص،كو شَفكعْنكسةقيِه.ك ص َعكلا ّبيُّ

كرجعُت،كفجرسُتكوقْدكتل ُتكأخيكيتوّضُأ،كويرحق ي،كفقرُت:كإْنكيلِدكلهللكبفالٍنكخريًلك ثمَّ
يليُدكأخةُهكيأِتكبِه.

فإذلكإنسةٌنكحيّلُككلابةَب،كفقرُت:كمْنكهذل؟

فقةَل:كعشُلكبُنكلخلّطةِب.

فقرُت:كعىلكرسرَك.

)1(ككأي:كحةّفاكلابئل.
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كجئُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسّرشُتكعريِه،كفقرُت:كهذلكعشُلكبُنكلخلّطةِبكيستأذُن. ثمَّ

ُه باجلنيِّة«. فقةَل:ك»ائذْن لُه، وبرشيّ

فجئُتكفقرُت:كلدخْل،كوبرّشَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةجل ِّا.

فحشَدكلهللَّ.

كعْنكيسةرِه،كودىّلكرجريِهكيفكلابئِل. فدخَل،كفجرَسكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلاقفِّ

كرجعُت،كفجرسُتكفقرُت:كإْنكيلِدكلهللكبفالٍنكخريًلكيأِتكبِه. ثمَّ

فجةَءكإنسةٌنكحيّلُككلابةَب.

فقرُت:كمْنكهذل؟ك

فقةَل:كعثامُنكبُنكعّفةَن.

فقرُت:كعىلكرسرَك،كفجئُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفأخربتُه.

ُه باجلنيِّة عىل بلوى تصيبُه)1). فقةَل:كائذْن لُه، وبرشيّ

فجئتُهكفقرُت:كاُهكلدخْل،كوبرّشَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةجل ِّاكعىلكبروىكتصيبَك.

كقةَل:كلهللكلملستعةُن.ك فحشَدكلهلل،كثمَّ

كلآلخِل. كقْدكمرَئ،كفجرَسكوجةهُهكمَنكلاّشقِّ فدخَل،كفوجَدكلاقفَّ

قةَلكسعيُدكبُنكلملسّيِب:كفأّواتهةكقبورهْم)2).

)1(ككأمةَركملسو هيلع هللا ىلصكبةابروىكلملذ ورةكإىلكمةكأصةَبكعثامنكيفكآخلكخالفتهكمَنكلاّشهةدةكيومكلاّدلر،كوقْدكورَدكع ُهكملسو هيلع هللا ىلصك
كرجلكفقةَل:كيقتلكفيهةك أرصحكمْنكهذلكفلوىكأمحدك]5917[كعْنكلبنكعشلكقةَل:كذ َلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفت ا،كفشلَّ

هذلكيومئٍذكظراًم،كقةَلكف ظلتكفإذلكهَوكعثامن.كوإس ةدهكصحيح؛ك امكلحلةفظكيفكلافتحك]38/7[.
)2(ككولملللدكلجتامعكلاّصةحبنِيكمَعكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلاّدفن،كولنفللدكعثامنكع هْمكيفكلابقيع.كولحلديثكرولهكلابخةريك

]3674[،كومسرمك]2403[.
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من فوائد احلديث:

فيِه:كجولزكلاّث ةءكعىلكلإلنسةنكيفكوجههكإذلكأم تكعريِهكفت اكلإلعجةبكونحوه.

وفيه:كفضيراكأيبكبكلكوعشلكوعثامن،كوأهنمكمنكأهلكلجل ا،كوفضيراكأليبكموسى.

وفيه:كلستحبةبكقول:ك»لهللكلملستعةن«كيفكمثلكحةلكعثامن.

كلاّثالثاكيستشّلوَنكعىلك كملسو هيلع هللا ىلصكإلخبةرِهكبقّصِاكعثامنكوبةابروى،كوأنَّ وفيِه:كمعجزٌةكظةهلٌةكار ّبيِّ
لإليامنكولهلدى)1).

لاعرشةك بأسامئهمكيفكحديثكولحد،كعلفكبحديثك بةجل ا،كورّصحك م همك برّشكعددًلك وقدك
لملبرشينكبةجل ّا،كفقةل:ك»أبو بكٍر يف اجلنيِّة، وعمُر يف اجلنيِّة، وعثامُن يف اجلنيِّة، وعيلٌّ يف اجلنيِّة، وطلحُة 
محِن بُن عوٍف يف اجلنيِّة، وسعيُد بُن  اِم يف اجلنيِّة، وسعُد يف اجلنيِّة، وعبُد الريّ برُي بُن العويّ يف اجلنيِّة، والزيّ

زيٍد يف اجلنيِّة«)2). 

وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»احلسُن واحلسنُي سييّدا شباِب أهِل اجلنيِّة«)3). 

وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»أريُت اجلنيَّة فرأيُت امرأَة أب طلحَة، ثمَّ سمعُت خشخشًة أمامي فإذا بالٌل«)4). 

ك ثريون،كوايسكلملقةُمكمقةَمكحرصهم. ولملبرّشونكبةجل اكبةا صِّ

)1(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]170/15[. 
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]4649[كلارتمـذيك]3748[،كولبنكمةجاك]134[كعنكسـعيدكبـنكزيدكI،كوصححهك

لألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4010[.
)3(ككرولهكلارتمذيك]3768[كعنكأيبكسعيدكلخلدريكI،كوصححهكلألابةين.
.L4(ككرولهكلابخةريك]3679[،كومسرمك]2457[كعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللك(
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نفسي المختاِر  لصحابِة  ف����داُءف��ًدى  هل����ُم  أح��بيّ��ت��ي  وإنَّ 

��ره��ْم، ون��ت��ب��ع��ه��ْم وف���اًء وم��ْن أخ��الق��ه��ْم ع��رَف ال��وف��اُءن��وقيّ

معهْم القوَم  يحبُّ  مْن  جاءواويحشُر  القوِم  عرِص  بعِد  مْن  ولْو 

وتابعوُه  ، النيّبيَّ  صحبوا  ال��ع��الُءلقْد  بصحبتِه  هل��ْم  ف��ك��اَن 

حتيّى ال��ل��ه  رس���وُل  ره���ْم  الثيّناُءوق���ديّ ط��اَب  وق��ْد   ، هب��ْم  أش��اَد 

يبدو وال��ح��بُّ  حبيّهْم،  خ��ف��اُءوأع��ل��َن  ف��ي��ن��ا  ق���دره���ْم  يف  ف��ام 

ب��س��وٍء ب��ذك��ره��ُم  ي��رض��ى  ف��وي��ٌل ل��ليّ��ذي��َن هل���ْم أس���اءواوال 

يغضي ليَس  ما  عنهُم  اع��ت��ن��اُءويغضي  هب���ُم  ل���ُه   ، ل��غ��ريه��ُم 

اعتمادًا س��واع��دُه  ك��ان��وا  م��ض��اُءوق��ْد  ن��اح��ي��ٍة  ك���لِّ  يف  هل���ْم 

أش��اروا ما  ويقبُل   ، س��ن��اُءيشاورهْم  هل���ا  احل��ك��ي��ِم  وآراُء 

��ت��ِه م��ش��اع��ره��ْم ي��راع��ي دواُءب��رقيّ خل���اط���ره���ْم  ف��رمح��ت��ُه 

غائبيهْم ��َد  ت��ف��قيّ غ��اب��وا  جفاُءوإْن  ي��وم��ًا  أخ��الق��ِه  م��ْن  ف��ام 

منهْم م��اَت  قْد  مْن  أه��َل  ك��ذل��ك��ُم امل��ح��بيّ��ُة وال���وف���اُءويرعى 

عليهْم ح��زن��ًا  بكى  ع���اُءلموتهُم  وال���ديّ ���ُم  حيّ ال���رتيّ ليهنهُم 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الخدم واإلماء

كملسو هيلع هللا ىلصكأروعكلألمثةلكيفكحسِنكلاتعةملكمعكلخلدِم،كولملوليل،كولإلمةِء،كمنكرأفٍاكهبمك رضَبكلا بيُّ

ورمحٍا،كوإنصةٍفكهلم؛كتصديقةكملةك ةنكعريهكمنكلخلرقكلاكليم،كوحّثًةكاألماكعىلكذاك.

تعامله مع اخلدم والعبيد

لالحيِمك ولألِخك اواده،ك لاشفوِقك لاولاِدك معةمرَاك خيدمهك ملنك رسوا ةكملسو هيلع هللا ىلصك معةمرُاك اقدك ةنْتك

Iكيفّضرهكعىلكولاديهك ألخيِه،كالكيشّيُزكبنيكرقيٍقكوأجرٍيكومتطّوٍع،كممةكجعَلكزيَدكبَنكحةرثَاك

وعشريته.

ذ لكأهُلكلاّسرِيكأنكسعدىكب ُتكثعربَاكأمكزيدكبنكحةرثاكزلرْتكقومهةكوزيٌدكمعهة،كفأغةرتك

خيٌلكعىلكأبيةِتكب يكمعٍن،كفةحتشرولكزيدًلكوهوكغالٌم،كفأتولكبهكيفكسوَقكعكةٍظ،كفعلضوهكاربيِع،ك

فةمرتلُهكحكيُمكبُنكحزلٍمكاعشتهكخدجياكبأربعامئاكدرهم.

فرامكتزّوجهةكرسوُلكلهللكG؛كوهبتُهكاه.

و ةنكأبوهكحةرثُاكبُنكرشلحيلكحنيكفقدهكقةل:

فعَل ما  أدِر  ولْم  زيٍد  على  األجْلبكيت  دونُه  أتى  أْم  فريجى   ، أحيٌّ

لسائٌل وإنيّ��ي  أدري،  ما  هُل أْم غالك اجلبْلفوالله  أغالك بعدي السيّ

كنةٌسكمنك رٍب،كفلأولكزيدًل،كفعلفهمكوعلفوه،كفقةل:كأبرغولكأهيلكهذهكلألبيةت: فحجَّ
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نائيًا كنُت  وإْن  أهلي،  إلى  املشاعِرأحنُّ  عنَد  البيِت  قطني  ف��إينيّ 

قْد شجاكْم اليّذي  الوجِد  مَن  وا  األباعِرفكفيّ األرِض نصَّ  تعملوا يف  وال 

بفدلئه،كفقدمةك أبةه،كووصفولكاهكموضعًة،كفخلَجكحةرثُاكو عٌبكأخوهك فةنطرقول،كفأعرشولك

كG،كفقيل:كهوكيفكلملسجِد،كفدخالكعريه. مكَا،كفسأالكعنكلا بيِّ

فقةالكاُه:كيةكلبَنكعبِدكلملّطرِب،كيةكلبَنكسّيِدكقومِه،كأنتْمكجريلُنكلهللِّ،كوتفّكوَنكلاعةيَن،كوتطعشوَنك

لجلةئَع،كوقْدكجئ ة ْمكيفكلب  ةكعبدك؛كاتحسَنكإاي ةكيفكفدلئِه.

فقةَل:ك»أو غري ذلَك«.

فقةال:كومةكهَو؟

ُه، فإْن اختاركام فذاَك، وإْن اختارين فواهلل ما أنا باليّذي أختاُر عىل مْن  فقةَل:ك»ادعوُه، وأخرييّ

اختارين أحدًا«.

كفقةالكاُه:كقْدكزدتكعىلكلا ّصِف.

فدعةُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكجةَءكقةَل:ك»مْن هذاِن؟«.

فقةَل:كهذلكأيبكحةرثُاكبُنكرشلحيَلكوهذلكعّشي:ك عُبكبُنكرشلحيَل.ك

تك، إْن شئَت ذهبَت معهام، وإْن شئت أقمت معي«. فقةَل:ك»قْد خرييّ

فقةَل:كبْلكأقيُمكمعك.

فقةَلكاُهكأبوُه:كيةكزيُدكأختتةُركلاعبودّيَاكعىلكلحلّلّيِاكوعىلكأبيككوأّمككوبردككوقومك؟

فقةَل:كإيّنكقْدكرأيُتكمْنكهذلكلاّلجِلكميئًة،كومةكأنةكبةّاذيكأفةرقُهكأبدًل.

»اشهدوا أنَّ هذا  لملإِلكمْنكقليٍش،كفقةَل:ك بِهكإىلك بيدِهكوقةَمك فع َدكذاَككأخَذكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك

ابني، وارثًا وموروثًا«.
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فطةبْتكنفُسكأبيِهكع َدكذاَك،كو ةَنكيدعى:كزيَدكبِنكحمّشٍدكحّتىكأنزَلكلهللكتعةىل:ك]ڳ 

ڳ [ك]لألحزلب:5[)1).

، وفّضلوا البقاء معه عىل أهلهم  كيف كان يعامل اخلدم املامليك حتى أحبوه هذا احلبَّ

وعشريهتم؟

كمكةٍنكيليده؛كايقيضكاهكحةجته:  ةنكملسو هيلع هللا ىلصكالكيأنُفكمنكلمليشكمعكخةدمه،كأوكأمتهكإىلكأيٍّ

بيِدك اتأخُذك لملدي ِا؛ك أهِلك إمةِءك مْنك لألمُاك »إْنك ةنِتك قةَل:ك Iك مةاٍكك بنك أنسك عنك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفت طرُقكبِهكحيُثكمةءْت«)2).

ويفكروليا:ك»إْنك ةنِتكلاوايدُةكمْنكوالئِدكأهِلكلملدي ِا،كاتجيُء،كفتأخُذكبيِدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

فالكي زُعكيدُهكمْنكيدهةكحّتىكتذهَبكبِهكحيُثكمةءْت«)3). 

)لاوايدُة(كأْي:كلجلةريُا.

اْوك ةنْتكحةجتهةك لاّترّصفكحّتىك إىلكغةياك إمةرةك بةايِدك بةألخِذك »ولاّتعبريك لبنكحجل:ك قةلك

كعىلكمزيدكتولضعهك خةرجكلملدي اكولاتشسْتكم ُهكمسةعدهتةكيفكترَككلحلةجاكعىلكذاَك،كوهذلكدللٌّ

وبللءتهكمْنكمجيعكأنولعكلاكربكملسو هيلع هللا ىلص«)4). 

فةئدة:ك يفكجيشعكبنيكهذلكلحلديثكوبنيك ونهكملسو هيلع هللا ىلصكملكيشسكيدكلملأة؟

أجةبكلاعرامءكبأجوبا:

كلاطبقةتكلاكربىكالبنكسعدك]3 / 42[،كلإلصةباكيفكمعلفاكلاصحةباك]392/1[،كلألخبةركلملوفقيةتك]صك188[. )1(ك
)2(ككرولهكأمحدك]11530[،كوعرقهكلابخةريك]6072[.

)3(ككرولهكأمحدك]12369[،كولبنكمةجاك]4177[،كوصححهكلألابةينكيفكخمترصكلاشامئلك]285[.
)4(ككفتحكلابةريك]490/10[.
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1• أنكلملقصودكمَنكلألخذكبةايِد:كالزمُه،كوهَوكلاّلفق،كولالنقيةد.كقةاهكلحلةفظكلبنكحجل)1). .

2• أنكلجلةريَاكايسكهلةكحكُمكلمللأِة،كفةجلةريُا،كتبةُعكوتشرتى؛كوهلذلكالكحتتجُبكلجلةريُاكحتىك.

من لألجةنِب.ك

3• حيتشُلكأهنةكجةريٌاكصغريٌة،كأي:كطفرا،كأي:كأهنةكدونكلابروغ)2). .

كعىلكهذلكلاوجهكلاثةاث. ورولياكأمحدكتدلُّ

ته عىل ذلك: وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يأنُف من األكِل مع خدمه، بل وحثَّ أميّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إذا أتى أحدكْم خادمُه بطعامِه فإْن ملْ جيلسُه معُه،  عنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

ُه وعالجُه«)3).  ُه ويَل حريّ فليناولُه أكلًة، أْو أكلتنِي، أْو لقمًة، أْو لقمتنِي؛ فإنيّ

ُه ودخانُه، فليقعدُه  وافظكمسرم:ك»إذا صنَع ألحدكْم خادمُه طعامُه، ثمَّ جاءُه بِه وقْد ويَل حريّ

معُه فليأكْل، فإْن كاَن الطيّعاُم مشفوهًا)4)؛ فليضْع يف يدِه منُه أكلًة، أْو أكلتنِي«.

ُه«كأْي:كع دكلاّطبخ. ُه ويَل حريّ »فإنيّ

»وعالجه«كأْي:كع دكحتصيلكآالته،كوقبلكوضعكلاقدركعىلكلا ّةر.

كعىلكمكةرمكلألخالق،كولملولسةةكيفكلاّطعةم،كالكسّيامك قةلكلا ووي:ك»ويفكهذلكلحلديث:كلحلثُّ

كرلئحته«)5).  كمْنكص عُهكأْوكمحرُه؛كألّنُهكويَلكحّلهكودخةنه،كوتعّرقْتكبِهكنفسه،كوممَّ يفكحقِّ

)1(ككفتحكلابةريك]490/10[.
)2(ككقةهلامكلاشيخكعبدكلاعزيزكلاللجحي.كإسالمكويب.

)3(ككرولهكلابخةريك]5460[،كومسرمك]1663[.
)4(ككأْي:كقرياًلكبةا ّسبِاكإىلكمِنكلجتشَعكعريِهكقرياًل

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]135/11[. 
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وكان يأمُر من عنده خدٌم أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله، ويلبسهم ممّا يلبُس:

كبةاّلبذِةك)1)،كوعريِهكحّرٌا،كوعىلكغالمِهكحّرٌا،كفسأاتُهك عِنكلملعلوِركبِنكسويٍدكقةَل:كاقيُتكأبةكذرٍّ

عْنكذاَك،كفقةَل:كإيّنكسةببُتكرجاًل،كفعرّيتُهكبأّمِه.)2) 

ِه؟! إنيَّك امرٌؤ فيَك جاهلييٌّة.)3) إخوانكْم خولكْم،  تُه بأميّ كملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ أعرييّ فقةَلكيلكلا ّبيُّ

جعلهْم اهلل حتَت أيديكْم، فمْن كاَن أخوُه حتَت يدِه فليطعمُه مميّا يأكُل، وليلبسُه مميّا يلبُس، وال 

تكليّفوهْم ما يغلبهْم، فإْن كليّفتموهْم فأعينوهْم«)4). 

»إخوانكْم خولكْم«كلخلول:كهُمكلخلدم،كسّشولكبذاَك؛كألهّنْمكيتخّواوَنكلألموركأْي:كيصرحوهنة.

ويفكتقديمكافظكإخولنكْمكعىلكخواكْمكإمةرةكإىلكلالهتاممكبةألخّوِة.

»فليطعمُه مميّا يأكُل«كأْي:كمْنكج ِسكمةكيأ ُل)5).

عىلك حمشوٌلك يربسك ممّةك وإابةسهْمك لاّسّيد،ك يأ لك ممّةك بإطعةمهْمك »ولألملك لا ووي:ك قةلك

لالستحبةبكالكعىلكلإلجيةب،كوهذلكبإمجةِعكلملسرشنَي.

،كوإّنامكجيبكعىلكلاّسّيدكنفقاك وأّمةكفعلكأيبكذّركيفك سوةكغالمهكمثلك سوتهكفعشٌلكبةملستحبِّ

لاّسّيدك نفقاك ج سك مْنك سولءك ةَنك ولألمخةص،ك لابردلنك بحسِبك بةملعلوِفك و سوتهك لملشروكك

وابةسه،كأْوكدونه،كأْوكفوقه.

)1(ككمنكقلىكلملدي اكعىلكثالثاكأيةمكقليباكمنكذلتكعلقكعىلكطليقكلحلجةز.كمعجمكلابردلنك]24/3[.
)2(ككيفكرولياكاربخةريك]6050[: »و ةنْتكأّمهكأعجشّياكف رتكم هة«كويفكرولياكاربيهقيكيفكمعبكلإليامنك]4772[: 

كلاّلجلكلملذ وركهَوكبالل. »قرتكاُهكيةكلبنكلاّسودلء«كوقيَل:كإنَّ
)3(ككأْي:كهذلكلاّتعبريكمْنكأخالقكلجلةهرّيا،كففيككخرقكمْنكأخالقهْم.

)4(ككرولهكلابخةريك]30[،كومسرمك]1661[.
)5(ككفتحكلابةريك]174/5[.
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كلاّسّيدكعىلكنفسهكتقتريًلكخةرجًةكعْنكعةدةكأمثةاهكإّمةكزهدًل،كوإّمةكمّحًة،كالكحيّلكاُهك حّتىكاْوكقرّتَ
لاّتقتريكعىلكلملشروك،كوإازلمهكومولفقتهكإاّلكبلضةُه«)1). 

»وال تكليّفوهْم ما يغلبهْم«كأْي:كبامكيعجزوَنكع ُهكاعظشِهكأْوكصعوبته.

فإْنك ةَنكيستطيعُهكوحدهك يقدُركعريِه،ك مةك لاعبدكج سك يكّرَفك أْنك لملللد:ك »فإْن كليّفتموهْم«ك
وإاّلكفريع ُهكبغريِه)2).

من فوائد احلديث:

كلاّلقيق،كوتعيريهْمكبشْنكوادهْم. فيِه:كلا ّهيكعْنكسبِّ

وفيِه:كلا هُيكعنكلاتعيرِيكوت قيِصكلآلبةِءكولألّمهةِت،كوأنهكمنكأخالِقكلجلةهرّيِا.

وفيِه:كأّنُهكي بغيكارشسرِمكأنكالكيكوَنكفيهكيشٌءكمنكأخالِقكلجلةهرّيِا.

كعىلكلإلحسةنكإىلكلالقيقكولخلدِم،كولاّلفقكهبْم،كويرتحقكبةاّلقيِقكمْنكيفكمع ةهْمك وفيِه:كلحلثُّ
مْنكأجرٍيكوغريه.ك

وفيِه:كعدُمكلارّتّفعكعىلكلملسرم،كولالحتقةركاُه.

وفيِه:كلملحةفظُاكعىلكلألمِلكبةملعلوِف،كولا هِيكعنكلمل كِل.

وفيِه:كإطالقكلألخكعىلكلاّلقيق)3).

وهنى عن تكليفهم من العمل فوق طاقتهم:

عْنكأيبكهليلَةكIكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل:ك»للمملوِك طعامُه، وكسوتُه، وال يكليُّف 
مَن العمِل إاليّ ما يطيُق«)4). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]133/11[.
)2(ككفتحكلابةريك]175/5[.

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]175/5[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]133/11[.
)4(ككرولهكمسرمك]1662[.
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أْنكيكّرفُهكمَنكلاعشلكمةكالكيطيقُه،كفإْنك ةَنك أّنُهكالكجيوزك لا ووي:ك»وأمجعكلاعرامءكعىلك قةلك
ذاَككازمُهكإعةنتهكب فسِهكأْوكبغريِه«)1). 

إذا مرض أحُد خدمه عاده يف مرضه ولو مل يكن مسلامً: و

كملسو هيلع هللا ىلصكيعودُه،ك كملسو هيلع هللا ىلصكفشلَض،كفأتةُهكلا ّبيُّ كخيدُمكلا ّبيَّ عْنكأنٍسكIكقةَل:ك ةَنكغالٌمكهيوديٌّ
فقعَدكع َدكرأسِه،كفقةَلكاُه:ك»أسلْم«.

ف ظَلكإىلكأبيِهكوهَوكع دُهكفقةَل:كاُهكأطْعكأبةكلاقةسِمكملسو هيلع هللا ىلص،كفأسرَم.

كملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيقوُل:ك»احلمُد هلليِّ اليّذي أنقذُه مَن النيّاِر«)2).  فخلَجكلا ّبيُّ

فكةنكحليصًةكعىلكزيةرةكخةدمهكودعوتهكولألخذكبيدهكإىلكلخلري.

إذا مات أحٌد منهم، ومل يشهد جنازته؛ ذهَب إىل قربه؛ ليصيل عليه: و

كلملسجَد)3)،كففقدهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسأَلكع هة. كلملأًةكسودلَءك ةنْتكتقمُّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

فقةاول:كمةتت.

قةَل:ك»أفال كنتْم آذنتموين؟«.

قةَل:كفكأهّنْمكصّغلولكأملهة.

فقةَل:ك»دليّوين عىل قربها«.

رها  كقةَل:ك»إنَّ هذِه القبوَر مملوءٌة ظلمًة عىل أهلها، وإنَّ اهلل D ينويّ فدّاوُه،كفصىّلكعريهة،كثمَّ
هلْم بصاليت عليهْم«)4). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]133/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1356[.

)3(ككأْي:كتك سُه.
)4(ككرولهكمسرمك]956[.
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ك كعريهة،كولا ّةُسكخرفُه،كودعةكهلة،كثمَّ ويفكروليا:ك»فخلَجكبأصحةبِهكفوقَفكعىلكقربهةكفكرّبَ
لنرصَف«)1). 

كلملسجَد.ك ملكي شغْلكهذلكلاقةئُدكلاعظيُمكعنكتفّقِدكحةِلكلملأٍةك ةنتكتقمُّ

فامكأعظَمكهذلكلاقةئَد!كومةكأحسَنكعرشتُه!ك

من فوائد احلديث:

ولاقيةمك أحولهلْم،ك وتفّقدك بأّمتِه.ك ولاّلفقك لاّتولضعك مَنك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ عريِهك مةك ةَنك بيةنك فيِه:ك
بحقوقهْم،كولالهتاممكبشصةحلهْمكيفكآخلهتْمكودنيةهْم.

وفيِه:كفضُلكت ظيِفكلملسجِد.

وفيِه:كلاّسؤلُلكعْنكلخلةدِمكولاّصديِقكإذلكغةَب.ك

وفيِه:كلملكةفأُةكبةاّدعةِء.

وفيِه:كلارّتغيُبكيفكمهوِدكج ةئِزكأهلكلخلرِي.

كعريِه. وفيِه:كندُبكلاّصالةكعىلكلملّيِتكلحلةرِضكع َدكقربِهكملْنكملْكيصلِّ

وفيِه:كلإلعالمكبةملوِت)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو خلادمه: 

كحللٍمكخةاتي،ك كملسو هيلع هللا ىلصكعري ةكومةكهَوكإاّلكأنةكوأّميكوأمُّ عْنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:كدخَلكلا ّبيُّ
كخرٍيك كدعةكا ةكأهَلكلابيِتكبكلِّ َ بكْم«ك-كيفكغرِيكوقِتكصالٍةك-،كفصىّلكب ة،كثمَّ فقةَل:ك»قوموا فألصيليّ

مْنكخرِيكلاّدنيةكولآلخلِة.

)1(ككرولهكلبـنكمةجـاك]1533[كعنكأيبكسـعيدكلخلـدريكI،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكسـ نكلبنكمةجاك
.]1244[

)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]553/1[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]25/7[.
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فقةاْتكأّمي:كيةكرسوَلكلهللكخويدمَككلدُعكلهللكاُه.

كخرٍي،كو ةَنكيفكآخِلكمةكدعةكيلكبِهكأْنكقةَل:ك»الليّهمَّ أكثْر مالُه، وولدُه، وبارْك  قةَل:كفدعةكيلكبكلِّ
لُه فيِه«. 

قةلكأنس:كفإيّنكملْنكأ ثِلكلألنصةِركمةالً،كوحّدثت يكلب تيكأمي ُاكأّنُهكدفَنكاصربيكمقدَمكحّجةٍجك
لابرصَةكبضٌعكوعرشوَنكومةئٌا)1). 

وكان يتفّقد خدمه، ويسأهلم عن حاجاهتم:

كملسو هيلع هللا ىلص  كملسو هيلع هللا ىلصكرجٍلكأْوكلملأٍةكقةَلك ةَنكلا ّبيُّ عْنكزيةِدكبِنكأيبكزيةٍدكموىلكب يكخمزوٍمكعْنكخةدٍمكار ّبيِّ
ممّةكيقوُلكارخةدِم:ك»ألَك حاجٌة؟«)2). 

إن عظم: وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاء، فيجيُب طلبه و

كIكقةَل:ك  ُتكأبيُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأتيتُهكبوضوئِهك عنكربيعَاكبِنك عٍبكلألسرشيِّ
وحةجتِه،كفقةَلكيل:ك»سْل«.

فقرُت:كأسأاَككمللفقتَككيفكلجل ِّا.

قةَل:ك»أْو غرَي ذلَك«.

قرُت:كهَوكذلَك.

جوِد«)3).  قةَل:»فأعنيّي عىل نفسَك بكثرِة السيّ

ويفكرولياكعْنكربيعَاكقةَل:ك  ُتكأخدُمكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأقوُمكاُهكيفكحولئجِهكهنةريكأمجَع،ك
كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعشةَءكلآلخلَة،كفأجرَسكببةبِهكإذلكدخَلكبيتُه،كأقوُلكاعّرهةكأْنكحتدَثك حّتىكيصيّلَ

)1(ككرولهكلابخةريك]1982[،كومسرمك]660[.
)2(ككرولهكأمحدك]15646[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4836[.

)3(ككرولهكمسرمك]489[.
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السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحةجٌا،كفامكأزلُلكأسشعُهكيقوُلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»سبحاَن اهلل سبحاَن اهلل سبحاَن اهلل وبحمدِه« 
،كفأرجَع،كأْوكتغرب يكعي يكفأرقَد. حّتىكأملَّ

قةَلكفقةَلكيلكيومًةكملةكيلىكمْنكخّفتيكاُهكوخدمتيكإّيةُه:ك»سلني يا ربيعُة؛ أعطَك«.

كأعرشَككذاَك. قةَل:كفقرُت:كأنظُلكيفكأمليكيةكرسوَلكلهللكثمَّ

كيلكفيهةكرزقًةكسيكفي يكويأتي ي،ك كلاّدنيةكم قطعٌاكزلئرٌا،كوأنَّ قةَل:كففّكلُتكيفكنفيس،كفعلفُتكأنَّ
فقرُت:كأسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكآلخليت،كفإّنُهكمَنكلهللكDكبةمل زِلكلّاذيكهَوكبِه.

قةَل:كفجئُتكفقةَل:ك»ما فعلَت يا ربيعُة؟«.

فقرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهللكأسأاَككأْنكتشفَعكيلكإىلكرّبَككفيعتق يكمْنكلا ّةِر.

قةَلكفقةَل:ك»مْن أمرَك هبذا يا ربيعُة؟«.

كمةكأملينكبِهكأحٌد،كواك َّككمّلةكقرَت:ك»سلني أعطَك«،ك قةَلكفقرُت:كالكولهللكلّاذيكبعثككبةحلقِّ
كيلك كلاّدنيةكم قطعٌاكوزلئرٌا،كوأنَّ و  َتكمَنكلهللكبةمل زِلكلّاذيكأنَتكبِه،كنظلُتكيفكأمليكوعلفُتكأنَّ

فيهةكرزقًةكسيأتي ي،كفقرُتكأسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكآلخليت.

بكثرِة  نفسَك  عىل  فأعنيّي  فاعٌل،  »إينيّ  يل:ك قةَلك ك ثمَّ طوياًلك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فصشَتك قةَل:ك
جوِد«)1).  السيّ

وأمر ملسو هيلع هللا ىلص بإعطائهم حقوقهم، وأجورهم فوَر فراغهم من العمل:

عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أعطوا األجرَي أجرُه قبَل أْن جيفَّ 
عرقُه«)2). 

»أعطوا األجري«كأْي:كي بغيكلملبةدرُةكيفكإعطةءكحّقهكبعدكلافللغكمْنكلحلةجا.

)1(ككرولهكأمحدك]16143[،كوحّس هكلألابةينكيفكإرولءكلاغريلك]209/2[.

)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2443[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]320/5[.
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»قبل أْن جيفَّ عرقه«كلحلةصلكبةالمتغةِلكبةحلةجِا)1). 

وحّذر من ظلم العامِل، وعدم إعطائه حّقه:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»قاَل اهلل: ثالثٌة أنا خصمهْم يوَم القيامِة: رجٌل أعطى  عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

ًا فأكَل ثمنُه، ورجٌل استأجَر أجريًا، فاستوىف منُه، وملْ يعِط أجرُه«)2).  ب ثمَّ غدَر، ورجٌل باَع حريّ

هؤالِءك عىلك لاّتشديَدك أرلَدك أّنُهك إاّلك لاّظةملنَيك جلشيِعك خصٌمك Eك هَوك لاّتنِي:ك لبُنك قةَلك

بةاّترصيِح.

كنقضُه. »أعطى ب ثمَّ غدَر«كأْي:كعةهَدكعهدًل،كوحرَفكعريِهكبةهللِّ،كثمَّ

»ورجٌل استأجَر أجريًا فاستوىف منُه وملْ يعطِه أجرُه«كهَوكيفكمع ىكمْنكبةَعكحّلًلكوأ َلكثش ُه؛ك

ألّنُهكلستوىفكم فعتُهكبغرِيكعوٍضكو أّنُهكأ رهة،كوألّنُهكلستخدمُهكبغرِيكأجلٍة،كو أّنُهكلستعبدُه)3). 

وحّذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املقاّصة التي ستكون مع اخلدم والعبيد يوم القيامة:

كيلكممرو نَيك كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ لا ّبيِّ كرجاًلكقعَدكبنَيكيدْيك أنَّ  J عْنكعةئشَا

يكّذبون ي)4)،كوخيونون يكويعصون ي،كوأمتشهْمكوأرضهبْم،كفكيَفكأنةكم هْم؟)5) 

اهْم بقدِر  اهْم، فإْن كاَن عقابَك إييّ بوك،َ وعقابَك إييّ قةَل:ك»حيسُب ما خانوَك وعصوَك وكذيّ

اهْم دوَن ذنوهبْم كاَن فضاًل لَك، وإْن  ذنوهبْم كاَن كفافًا ال لَك وال عليَك، وإْن كاَن عقابَك إييّ

اهْم فوَق ذنوهبْم اقتصَّ هلْم منَك الفضُل«. كاَن عقابَك إييّ

)1(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]128/5[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2227[.
)3(ككفتحكلابةريك]349/6[.

)4(ككأْي:كيكذبوَنكيفكإخبةرهْمكيل.
)5(ككأْي:ك يَفكيكوُنكحةيلكمْنكأجرهْمكوبسببهْمكع َدكلهللكتعةىل؟
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قةَل:كفت ّحىكلاّلجُل،كفجعَلكيبكيكوهيتُف.

]ڤ ڤ   ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  اهلليِّ:  كتاَب  تقرُأ  »أما  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ [ك]لألنبيةء:ك47[؟«.

فقةَلكلاّلجُل:كولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكأجُدكيلكوهلؤالِءكميئًةكخريًلكمْنكمفةرقتهْم،كأمهد ْمكأهّنْمك

أحللٌرك ّرهْم)1). 

نا؛ يقاُم عليِه احلدُّ  وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَلكأبوكلاقةسِمكملسو هيلع هللا ىلص:ك»مْن قذَف مملوكُه بالزيّ
يوَم القيامِة إاليّ أْن يكوَن كام قاَل«)2). 

وندب إىل العفو عن أخطائهم وزاّلهتم، ولو تكّرر ذلك منهم:

كرجاًلكأتىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللك عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكبِنكلخلّطةِبكLكأنَّ
كيلكخةدمًةكييسُءكويظرُم،كأفأرضبُه؟ك]ويفكروليا:ك مكنعفوكعنكلخلةدم؟[. إنَّ

يوٍم  »اعفوا عنُه يف كلِّ  قةَل:ك لاّثةاثِاك فراّمك ةَنكيفك لاكالَمكفصشَت،ك أعةَدكعريِهك ك ثمَّ فصشَت،ك
ًة«)3).  سبعنَي مريّ

كملسو هيلع هللا ىلص(كأْي:كسكَت،كوملْكجيبُه. )فصشَتكع ُهكلا ّبيُّ

كلاعفَوكم دوٌبكإايِهكمطرقًةك كلاّسكوَت؛كالنتظةِركلاوحِي،كوقيَل:كاكللهِاكلاّسؤلِل؛كفإنَّ واعلَّ
دلئاًم،كالكحةجَاكفيِهكإىلكتعينِيكعدٍدكخمصوٍص.

كيوٍمكسبعنَيكعفوًة،كولملللُدكبِهكلاكثلُةكدوَنكلاّتحديِد)4).  ًة«كأْي:كلعُفكع ُهك لَّ »قاَل: كلُّ يوٍم سبعنَي مريّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3165[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]2290[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6858[،كومسرمك]1660[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]5164[،كولارتمذيك]1949[،كوأمحدك]5603[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]488[.
)4(ككحتفاكلألحوذيك]69/6[.
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وأمر بالتلطّف يف مناداة اخلادم: 

وبرَغكمنكرمحِاكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأنهكهنىكعنكم ةدلةكلاعبدكولألماكبـك)عبديكوأمتي(،كوأبدهلمك

برفظكرقيقكاطيف،كوهوكأنكيقواول:كفتةيكوفتةيت.

فكليّكْم  عبدي،  أحدكْم:  يقولنَّ  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لهللك رسوُلك قةَلك قةَل:ك Iك هليلَةك أيبك عْنك

، ولكْن ليقْل: سييّدي«)1).  عبيُد اهلل، ولكْن ليقْل: فتاَي، وال يقْل العبُد: ربيّ

ْئ ربيَّك، اسِق ربيَّك، وليقْل: سييّدي  »ال يقْل أحدكْم: أطعْم ربيَّك، وضيّ وافظكلابخةري:ك

موالَي، وال يقْل أحدكْم: عبدي أمتي، وليقْل: فتاَي، وفتايت، وغالمي«.

فيكلهكارّسّيِدكأْنكيقولكملشرو ِه:كعبديكوأمتي،كبْلكيقول،كغالميكوجةريتي،كوفتةَيكوفتةيت؛ك

كفيهةكتعظياًمكبامكالكيريقكبةملخروِقكلستعاماهكا فسِه.ك كحقيقاكلاعبودّياكإّنامكيستحّقهةكلهللكتعةىل،كوألنَّ ألنَّ

وكان إذا أرسل خادمه يف يشء فأبطأ عليه مل يغضب منه ومل يعاتبه:

عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكأحسِنكلا ّةِسكخرقًة،كفأرسر يكيومًةك

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص. حلةجٍا،كفقرُت:كولهللكالكأذهُب،كويفكنفيسكأْنكأذهَبكملةكأملينكبِهكنبيُّ

قبَضك قْدك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك فإذلكرسوُلك لاّسوِق،ك يرعبوَنكيفك وهْمك كعىلكصبيةٍن،ك أملَّ فخلجُتكحّتىك

بقفةَيكمْنكورلئي.ك

قةَل:كف ظلُتكإايِهكوهَوكيضحُك،كفقةَل:ك»يا أنيُس، أذهبَت حيُث أمرتَك؟«. 

قةَل:كقرُت:كنعْمكأنةكأذهُبكيةكرسوَلكلهلل)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2552[،كومسرمك]2249[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكمسرمك]2310[،كوقدكسبق.
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وكان شديد التسامح مع خادمه:

عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:كقدَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملدي َاكايَسكاُهكخةدٌم،كفأخَذكأبوكطرحَاك

كأنسًةكغالٌمك ّيٌس؛كفريخدمَك. بيدي،كفةنطرَقكيبكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

[،كومةكقةَلكيلكايشٍءكص عتُه:كمَلك كقطُّ قةَلكأنٌس:كفخدمتُهكيفكلاّسفِلكولحلرِض)1)ك]فامكقةَلكيلكأفٍّ

ص عَتكهذلكهكذل،كوالكايشٍءكملْكأص عُه:كملَكملْكتص ْعكهذلكهكذل؟.

ويفكروليا:ك)والكايشٍءكتل تُه:كملَكتل تُه؟()2). 

عرُشكس ولٍت،كايسْتكأيةمًة،كوالكمهورًل،كإنهكعشٌلكطويٌل،كفيهكتقّربةُتكلا فِس،كولضطللهبة،ك
ومعكهذلكملكي هلُه،كوملكيزجله.ك

من فوائد احلديث:

فيِه:كبيةُنك امِلكخرقهكملسو هيلع هللا ىلص،كوحسنكعرشتهكوحرشهكوصفحه.

كه ةَككم دوحاكع ُهكبةستئ ةِفكلألملكبِهكإذلكلحتيَجكإايِه. وفيِه:كتلككلاعتةبكعىلكمةكفةَت؛كألنَّ

كلإلنسةن،ك وفيِه:كلستئالفكخةطلكلخلةدمكبرتِككمعةتبته،كو ّلكذاَككيفكلألموركلّاتيكتتعّرقكبحظِّ
وأّمةكلألموركلااّلزماكرشعًة،كفالكيتسةمحكفيهة؛كألهّنةكمْنكبةبكلألملكبةملعلوِف،كولا ّهيكعْنكلمل كل)3). 

وكان يدافع عن خادمه رغم التقصري:

بأمٍل،كفتولنيُتك كملسو هيلع هللا ىلصكعرَشكس نَي،كفامكأملينك لا ّبيَّ Iكقةَل:كخدمُتك بِنكمةاٍكك أنِسك عْنك
ع ُه،كأْوكضّيعتُه،كفالم ي.

)1(ككويفكروليا:كتسعكس ني،كويفكأخلىكعرشكس ني،كومحَلكعىلكأنكلملدةكتسعكوبضعاكأمهل،كفشّلًةكجربكلاكرس،ك
وملةكأاغةه.كي ظل:كفتحكلابةريك]460/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2768[،كومسرمك]2309[.

)3(ككفتحكلابةريك]460/10[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]71/15[.
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َر، أْو قاَل: لْو قيَض أْن يكوَن؛ كاَن«)1).  فإْنكالم يكأحٌدكمْنكأهِلكبيتِهكإاّلكقةَل:ك»دعوُه؛ فلْو قديّ

وأمَر من كان عنده خادٌم أو عبٌد ال يناسبه أن يرّسحه؛ حتى ال يكون اختالف الطباع 

دافعاً لظلم اخلادم:

-أْي: وافقكْم- مْن مملوكيكْم  Iكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:»مْن الءمكْم  ك عْنكأيبكذرٍّ
بوا خلَق اهلل«)2).  فأطعموُه مميّا تأكلوَن، واكسوُه مميّا تلبسوَن. ومْن ملْ يالئمكْم منهْم؛ فبيعوُه، وال تعذيّ

وعريهكفشنك ةنكع دهكسةئٌق،كأوكخةدٌمكالكيالئشه،كوايسكبي هامكتولفٌق؛كفريرت هكوايرسحه؛ك

حتىكالكيقعكيفكظرشه،كولإلرضلركبه.ك

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يرضب أحداً من خدمه:

عْنكعةئشَا J قةاْت:كمةكرضَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخةدمًةكاُه،كوالكلملأًةكوالكرضَبكبيدِهك

ميئًة)3). 

وكان ينهى عن ذلك:

مْنك صوتًةك فسشعُتك بةاّسوِط،ك يلك غالمًةك أرضُبك I:ك  ُتك ك لابدريُّ مسعوٍدك أبوك قةَلك

خرفي:ك»اعلْم أبا مسعوٍد«،كفرْمكأفهْمكلاّصوَتكمَنكلاغضِب.

قةَل:كفراّمكدنةكم ّيكإذلكهَوكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفإذلكهَوكيقوُل:ك»اعلْم أبا مسعوٍد، اعلْم أبا مسعوٍد«.

قةَل:كفأاقيُتكلاّسوَطكمْنكيدي.

فقةَل:ك»اعلْم أبا مسعوٍد أنَّ اهلل أقدُر عليَك منَك عىل هذا الغالِم«.

)1(ككرولهكأمحدك]13005[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5275[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5161[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]235/7[.

)3(ككرولهكمسرمك]2328[.
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قةَل:كفقرُت:كالكأرضُبكممرو ًةكبعدُهكأبدًل)1). 

كاوجِهكلهلل. ويفكروليا:كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكهَوكحلٌّ

تَك النيّاُر«)2).  فقةَل:ك»أما لْو ملْ تفعْل؛ للفحتَك النيّاُر، أْو ملسيّ

كقدرةكمْنكقدرتككعىلكغالمك)3).  كلهللكأمدُّ »أقدر عليك منك عليِه«،كأْي:كأنَّ

قةَلكلا ّووّي:ك»فيِه:كلحلّثكعىلكلاّلفقكبةملشروِك،كولاوعظكولاّت بيهكعىلكلستعاملكلاعفو،كو ظمك
لاغيظ،كولحلكمك امكحيكمكلهللكعىلكعبةده«)4). 

إنهكايسكمنكلاشجةعِا،كوالكمنكلاقوِة،كوالكمنكلاشهةمِاكأنكيظرَمكلإلنسةُنكمنكحتَتكيدهكمنك
خدٍم،كأوكعاّمٍل،كأوكيتسّرْطكعريهمكبيده،كأوكاسةنه،كأوكهيي همكحتَتكرمحِاكلحلةجِاكلاتيكجربتهمكمنك

بالدهم،كفإذلكدعتَككقدرتككعىلكظرِمكلا ةِس؛كفتذ لكقدرَةكلهللكعريك.ك

كهبةكلملجتشُعكيفكتعةمرهكمعكلخلدِمكولاعاّمل،كصورًلك إنكه ةككصورًلكمنكلاظرِمكولإلهةنِاكيعجُّ
،ك بعيدًةكعنكلاعدِلكولإلنصةِف،كواكنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمجةعتهكملكهيْن،كوملكيرضْبكإالكيفكحقٍّ

وملكيتسّرْطكعىلكلاّضعفةِءكلاذينكحتَتكيدهكمنكزوجٍا،كوخةدٍم.

وجعل كفارة رضب العبد عتقه:

عْنكزلذلَنكأيبكعشَلكقةَل:كأتيُتكلبَنكعشَلكوقْدكأعتَقكممرو ًة.كقةَل:كفأخَذكمَنكلألرِضكعودًل،ك
أْوكميئًة،كفقةَل:كمةكفيِهكمَنكلألجِلكمةكيسوىكهذلكإاّلكأيّنكسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»مْن لطَم 

ارتُه أْن يعتقُه«)5).  مملوكُه، أْو رضبُه؛ فكفيّ

)1(ككرولهكمسرمك]1659[.

)2(ككرولهكمسرمك]1659[.
)3(ككعونكلملعبودك]47/14[.

)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]130/11[.
)5(ككرولهكمسرمك]1657[.
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قةَلكلاعرامء:كيفكهذلكلحلديثكلاّلفقكبةملامايِك،كوحسنكصحبتهْمكو ّفكلألذىكع هْم.

كعتقهكهبذلكايَسكولجبًة،كوإّنامكهَوكم دوٌبكرجةَءك ّفةرةكذنبهكوإزلااك وأمجعكلملسرشوَنكعىلكأنَّ
إثمكلاّظرمكع ُه)1). 

فصّريُتك لاّظهِل،ك قبيَلك جئُتك ك ثمَّ فهلبُت،ك ا ة،ك موىًلك »اطشُتك قةَل:ك سويٍدك بِنك معةويَاك عْنك
كقةَل:كلمتثْلكم ُه)2)،كفعفة«. خرَفكأيب،كفدعةُه،كودعةين،كثمَّ

كقةَل:ك  ّةكب يكمقّلٍنكعىلكعهِدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايَسكا ةكإاّلكخةدٌمكولحدٌة،كفرطشهةكأحدنة،ك ثمَّ
كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»أعتقوها«. فبرَغكذاَككلا ّبيَّ

قةاول:كايَسكهلْمكخةدٌمكغريهة.

قةَل:ك»فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها؛ فليخليّوا سبيلها«)3). 

وقواه:»لمتثْلكم ه«كحمشولكعىلكتطييبكنفسكلملوىلكلملرضوب،كوإاّلكفالكجيبكلاقصةصكيفك
لاّرطشاكونحوهة،كوإّنامكولجبهكلاّتعزيل،كاك ُّهكترّبَع،كفأمك ُهكمَنكلاقصةصكفيهة.

وفيِه:كلاّلفقكبةملوليل،كولستعاملكلاّتولضع)4). 

ولنظل:ك يَفكتقّلَركمسّبقًةكع َدكلالبِنكأنكأبةُهكسيعةقبهكإذلكرضَبكلخلةدَم،كأوكأسةَءكمعةمرته؛ك
واذاككهلَبكحنيكرضبه،كوملكيعْدكإالكوقَتكلاصالة؛كعرهةكتشفُعكاهكع َدكولاده.ك

وعْن هالِل بِن يساٍفكقةَل:كعجَلكميٌخ،كفرطَمكخةدمًةكاُه،كفقةَلكاُهكسويُدكبُنكمقّلٍن:كعجَزك
كوجههة)5)؟ عريَككإاّلكحلُّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]127/11[.
)2(ككأي:كلفعْلكبِهكمثلكمةكفعَلكبك.

)3(ككرولهكمسرمك]1658[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]128/11[.

)5(ككأي:كعجزَت،كوملْكجتْدكأْنكترضَبكإاّلكصفحَاكوجههة.
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فأملنةك أصغلنة،ك اطشهةك ولحدٌةك إاّلك خةدٌمك ا ةك مةك مقّلٍنك ب يك مْنك سبعٍاك سةبَعك رأيت يك اقْدك
رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكنعتقهة)1). 

وكانت آخر وصيٍة أوىص هبا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته: الوصية بالصالة، وباخلدم والعبيد.

لاوفةُة،ك Iكقةَل:ك ةنْتكعةّمُاكوصّيِاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكحرضتُهك بِنكمةاٍكك أنِسك عْنك

الَة، وما ملكْت أيامنكْم«)2).  وهَوكيغلغُلكب فسِه:ك»الصيّ

الة«كأِي:كلازموهة،كولهتّشولكبشأهنة،كوالكتغفرولكع هة. »الصيّ

»وما ملكْت أيامنكْم«كوصّياكبةاعبيِدكولإلمةءكأْي:كأّدولكحقوقهْم،كوحسنكمركتهْم)3). 

الَة، اتيّقوا اهلل  الَة الصيّ كملسو هيلع هللا ىلص: »الصيّ كبِنكأيبكطةاٍبكIكقةَل:ك ةَنكآخُلك الِمكلا ّبيِّ وعْنكعيلِّ

فيام ملكْت أيامنكْم«)4). 

لاّلقيق،ك إىلك لإلحسةنك »يليدك )789/4(:ك لا ّهةياك يفك قةَلك أيامنكْم«ك ملكْت  فيام  اهلل  »اتيّقوا 

ولاّتخفيفكع هْم،كوقيَل:كأرلَدكحقوقكلاّز ةةكوإخللجهةكمْنكلألموللكلّاتيكتركهةكلأليدي«.

كلاقيةمكبشقدلِرك ولألظهلكأّنُهكأرلَدكبامكمركْتكأيامنكْمكلملامايك،كوإّنامكقلنُهكبةاّصالِة؛كايعرمكأنَّ

حةجتهْمكمَنكلاكسوةكولاّطعةمكولجٌبكعىلكمْنكمركهْمكوجوَبكلاّصالةكلّاتيكالكسعاكيفكتل هة.ك

كبعضكلاعرامءكلابهةئمكلملستشركاكيفكهذلكلحلكمكإىلكلملامايك)5).  وقْدكضمَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1658[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2697[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]2183[.

)3(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]397/3[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5156[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلألدبكلملفلدك]118[.

)5(ككعونكلملعبودك]44/14[.
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��اُل وال��خ��دُم ي����ُن ف��ي��ام ب��ي��ن��ن��ا رح���ُمإخ��وان��ن��ا ال��ع��ميّ وال����ديّ

لنا وال�������داِن  وآدُم  ا  وال��ك��رُمح����ويّ الفضُل  اإلل���ِه  وت��ق��ى 

نموا؟ف��ي��َم ال��تيّ��ك��بيّ��ُر ي���ا أح��بيّ��ت��ن��ا ب��ع��ُد  ل��ل��طيّ��نِي  ومجيعنا 

ل��خ��ادم��ِه أٌب  ال��نيّ��ب��يُّ  ب��ت��ع��طيّ��ِف اآلب������اِء م��تيّ��س��ُمه���ذا 

معُه مشى  ق��ْد  ك��ْم  طعموام��ت��واض��ٌع،  ت��ك��ليّ��ٍف  ب��غ��رِي  وم��ع��ًا 

حوائجهْم ع��ْن  يسأُل  ��دًا هل��ُمبالليّطِف  أك������رْم ب����ِه م��ت��ف��قيّ

��ت��ُه ب��س��امح��ٍة ت��ع��ط��ى ح��ق��وق��ه��ُمأوص���ى ب��ه��ْم ب��ال��خ��ي��ِر أميّ

إس��اءت��ه��ْم ع���ْن  يعفو  ينتقُموي��ظ��لُّ  ل��ل��نيّ��ف��ِس  ك���اليّ���ذي  ال 

ف��ي��ع��ي��ُد ح��اج��ت��ُه، وي��ب��ت��س��ُمي��وم��ًا ت��ك��اس��َل ع��ن��ُه خ��ادم��ُه

حاجتِه ف��ع��ِل  ف��ي  ون���ى  س��أُموإذا  وال  غ��ض��ٌب،  ه��اج��ُه  م��ا 

ليضربهْم ي���وٍم  ف��ي  ك���اَن  وال��ك��رُمم��ا  ��ف��ُح  ال��صيّ ل��دي��ِه  فلهْم 

��ُه ب��ال��خ��ي��ِر ج��اري��ٌة ي���ُمب���ْل ك��فيّ ف��ك��ام جت����وُد ب��امئ��ه��ا ال���ديّ

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع ذوي العاهات

خرَقكلهللكEكلخلرَق،كومّيَزكبي هم:كيفكأجسةدهم،كوأاولهنم،كوقدرلهتمكلملخترفِا،ك امك

مّيزكبي همكيفكصورهم،كوأمكةهلم.

ومنكلا ةِسكمِنكلبتيَلكبةحللمةِنكمنكبعضكلا ّعِمكلجلسامنّياكلاتيكأنعمكلهللكEكهبةكعىلك

لآلخلين.

لاقدرَةكعىلك لملبترنِي:ك شنكفقَدكبرصُه،كأوكسشعه،كأوكفقَدك أنولٌعك ثريٌةكمنك ويدخُلكيفكهذلك

حتليككطلٍفكمنكأطللفهكأوكأ ثَل.

. و ذاككمنكفقدكجزءًلكمنكعقرهكجيعرهكدونكلإلنسةِنكلاّسويِّ

ك كمنكبعضكيفكلابالء،كفةألعوُركأخفُّ إنكلملجتشعكالكخيروكمنكذويكلاعةهةت،كوبعضهمكأخفُّ

كبالًء،كولاصحيُحكيّتعُظك كبالًءكيّتعُظكبشنكهوكأمدُّ ،كفةألخفُّ كمنكلألملِّ منكلألعشى،كولألعلُجكأخفُّ

بةجلشيِع.

]پ  ثمكمةكمنكأحدكإالكوهللكعريهكنعٌمكالكحتىص،كفرهكلحلشُدكعىلك لكحةٍل،كقةلكتعةىل:ك

پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ[ك]إبللهيم:[.

فةألعشىكمثالكجتدهك آخل،ك يعّوضهمكبيشٍءك تعةىلك لهللك فإنك لاعةهةِتك حتىكهؤالءكأصحةبك

غةابًةكيتشّتُعكبذ ةءكمديٍد،كوحفظكمتقٍن،كوسشعكملهٍف.
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ولإلنفةقك ومعةجلتهم،ك لاعةهةت،ك بذويك لالهتاممك منك لافةئدُةك مةك يقول:ك لجلهراك بعضك إنك

عريهم؟ك

نقول:كإنكهذلكتفكرُيكمنكالكيؤمُنكبةهلل،كوالكبةايوِمكولآلخِل،كومنكالكيلجوكمةكع َدكلهلل،بلك

تفكرُيكمنكهوكبعيٌدكعنكمعةينكلإلنسةنّيِا!

أمةكلاذينكيؤم ونكبةهللكولايوِمكلآلخِل،كفيعرشونكأنكوجوَدكأصحةِبكلاعةهةِتكبي  ةكفيهكحكٌمك

عظيشٌا،كوفيِهكفةئدٌةكارشبتىل،كوعظٌاكارصحيِح.ك

كملسو هيلع هللا ىلصكتعةمالٌتك ثريٌةكمعكمِنكلبتالهُمكلهللكDكبعةهةٍت،كوأمللٍضكمستديشٍا. واقدك ةنكار بيِّ

فكان ملسو هيلع هللا ىلص حيّثهم عىل الصرب، ويبرّشهم باجلنة:

كملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»إنَّ اهلل قاَل: إذا ابتليُت عبدي  عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كسشعُتكلا ّبيَّ

ضتُه منهام اجلنيَّة«)1).  بحبيبتيِه، فصرَب، عويّ

كأعضةءكلإلنسةنكإايِه؛كملةكحيصلكاُهكبفقدمهةكمَنكلألسفك »بحبيبتيِه«كأي:كعي يه؛كألهّنامكأحبُّ

؛كفيجت بُه.ك كبِه،كأْوكرشُّ عىلكفولتكرؤياكمةكيليدكرؤيتهكمْنكخرٍي؛كفيرسُّ

»فصرَب«كويفكروليا:ك»مْنكأذهبُتكحبيبتيِهكفصرَبكولحتسَب،كملْكأرَضكاُهكثولبًةكدوَنكلجل ِّا«)2). 

ولملللدكأّنُهكيصرَبكمستحرضًلكمةكوعَدكلهللكبِهكلاّصةبَلكمَنكلاّثولِب،كالكأْنكيصرَبكجمّلدًلكعْنكذاَك؛ك

كلألعامَلكبةا ّّيةِت. ألنَّ

ولبتالُءكلهللكعبدُهكيفكلاّدنيةكايَسكمْنكسخطهكعريِه،كبْلكإّمةكادفِعكمكلوه،كأْوكاكّفةرِةكذنوب،ك

أْوكالفِعكم زاا.

)1(ككرولهكلابخةريك]5221[.
)2(ككلارتمذيك]2325[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]8140[.
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كملضك )إنَّ يصرُيك امكجةَءكيفكحديثكسرامن:ك وإاّلك لملللد،ك اُهك ك تمَّ بةاّلضة؛ك ذاَكك ترقىك فإذلك
كأرسروُه،كفالكيدريكملَكعقَل،ك كملضكلافةجلك ةابعرِيكعقرُهكأهرهكثمَّ لملؤمنكجيعرُهكلهللكاُهك ّفةرة،كوإنَّ

وملَكأرسَل؟()1). 

كلالاتذلَذكبةابرِصكيف ىكبف ةِءكلاّدنية،كولالاتذلَذك ضته منهام اجلنيّة«كوهذلكأعظمكلاعوض؛كألنَّ »عويّ
بةجل ِّاكبةٍقكببقةئهة.

كمْنكوقَعكاُهكذاَككبةارشِطكلملذ ور)2).  وهَوكمةمٌلكاكلِّ

قةلكلبُنكبطةل:ك»هذلكلحلديُثكحجٌاكيفكأنكلاصرَبكعىلكلابالءكثولبهكلجل ُا.ك

كنعِمكلهللكتعةىلك-كفعوُضكلهللكعريهةكلجل َاكأفضُلك ونعشاكلابرصكعىلكلاعبدك-كوإنك ةنْتكمنكأجلِّ
منكنعشتهةكيفكلادنية؛كا فةذكمدةكلالاتذلذكبةابرصكيفكلادنية،كوبقةءكمّدةكلالاتذلِذكبهكيفكلجل ا«)3). 

وعْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يودُّ أهُل العافيِة يوَم القيامِة حنَي 
نيا باملقاريِض«)4).  يعطى أهُل البالِء الثيّواَب لْو أنَّ جلودهْم كانْت قرضْت يف الديّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو هلم:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكإذلكأتىكمليضًة،كأْوكأيَتكبِه؛كقةَل:ك»أذهِب الباَس  عْنكعةئشَا J أنَّ
ايف، ال شفاَء إاليّ شفاؤَك، شفاًء ال يغادُر سقاًم«)5).  ربَّ النيّاِس، اشِف وأنَت الشيّ

مْنك ّفةرةك لمللضك مةكيفك مَعك بةاّشفةِءك ارشليِضك لاّدعةءك لستشكَلك »قْدك لحلةفظ:ك قةلك فائدة: 
لاّذنوب،كولاّثولبك امكتضةفلِتكلألحةديثكبذاَك.

)1(ككأخلجُهكلابخةرّيكيفكلألدبكلملفلدك]739[كموقوفًةكوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلألدبكلملفلدك]379[.
)2(ككفتحكلابةريك]116/10[.

)3(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]377/9[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]2402[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]8177[.

)5(ككرولهكلابخةريك]5675[،كومسرمك]2191[.
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ملض،ك بأّوِلك حيصالِنك ألهّنامك ولاكّفةرة؛ك لاّثولَبك ي ةيفك والك عبةدة،ك لاّدعةءك ك أنَّ واجلواب:ك
وبةاّصرِبكعريه.

،ك ولاّدلعيكبنيكحس تنِي:كإّمةكأْنكحيصلكاُهكمقصوده،كأْوكيعّوضكع ُهكبجرِبكنفٍع،كأْوكدفعكرضٍّ
كمْنكفضِلكلهللكتعةىل«)1).  و لٌّ

وعنكعطةِءكبِنكأيبكربةحكقةَل:كقةَلكيلكلبُنكعّبةٍسكL:كأالكأريَككلملأًةكمْنكأهِلكلجل ِّا؟

قرُت:كبىل.

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةاْت:كإيّنكأرصُع،كوإينكأتكّشُف،كفةدُعكلهللكيل! قةَل:كهذهكلمللأُةكأتِتكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »إْن شئِت صربِت ولِك اجلنيُّة، وإْن شئِت دعوُت اهلل أْن يعافيِك«. فقةلكلا ّبيُّ

فقةات:كأصرُب.

ثمكقةاْت:كإيّنكأتكّشُف!كفةدُعكلهللكيلكأْنكالكأتكّشَف،كفدعةكهلة)2). 

أسبةٌبك واهك ،ك لملخِّ نةتٌجكعنكخرٍلكيفك هلبةءك ملٌضك أحدمهةك نوعةِن:ك لارصُعك )إينيّ أرصُع(ك
بعضهةكمعلوٌف،كوبعضهةكغرُيكمعلوٍف.

ويلميه،ك ويقعده،ك ويقيشهك فيرصعه،ك اإلنسةن،ك ورصعهك ك لجلنِّ ك مسِّ عنك نةتٌجك ولاثةين:ك
ويطلحه،كويسقطه،كوغريكذاككمنكلألحوللكلاعجيبا.

وعىلك لكحةلكفهوكلبتالٌءكمديٌد،كوارصةبِلكعريهكثولٌبكعظيٌمكع دكلهللكتعةىل.

كعىلكنفِسكلمللأِةكلملسرشِاكأنكت كشَفكأمةَمكلالجةِلكلألجةنِب؛كألهنةك ُف(كمنكلاشةقِّ )إينيّ أتكشيّ
،كفةملرصوُعكالكيتحّكُمكيفكزمةِنكلارصِع،ك قدكترصُعكيفكلاطليِق،كأوكيفكلاسوِق،كأوكيفكأيكمكةٍنكعةمٍّ

والكمكةنه.

)1(ككفتحكلابةريك]132/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5652[،كومسرمك]2576[.
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فهيكتصرُبكعىلكتعبكلارصِع،كاك هةكالكتصرُبكعىلكلنكشةِفكعورهتة،كمعكأهنةكمعذورٌة؛كألنك

لارصعكايسكبيدهة،كفررهكدّرهة!

كملسو هيلع هللا ىلص،كوتشفى،كولاثةين:كأنكتصرَب،ك )فقالت: أصرُب(ك ةنكأمةمهةكخيةرلِن:كأنكيدعَوكهلةكلا بيُّ

ك وهلةكلجل ُا،كفةختةرِتكلابةقَيكعىلكلافةين،كلختةرْتكعىلكلابدهيِاكدونكتفكرٍي،كأوكتلّدد،كوهذلكيدلُّ

عىلكمّدِةكإيامهنة،كورغبتهةكفيامكع دكلهلل.

هذلكبخالِفكبعِضكلا ةِسكإذلكذ َلكاهكنعيُمكلجل اكفكأنهكالكيع يِه،كأوكالكعالقَاكاهكهبذلكلألمِل.ك

كلاّصرَبكعىلكباليةكلاّدنيةكيورثكلجل ّا،ك قال ابن حجر:ك»ويفكلحلديِث:كفضُلكمْنكيرصُع،كوأنَّ

كلألخَذكبةاّشّدِةكأفضُلكمَنكلألخِذكبةاّلخصِاكملْنكعرَمكمْنكنفسهكلاّطةقا،كوملْكيضعفكعِنكلاتزلمك وأنَّ

لاّشّدِة.

كعالجكلألمللضك ّرهةكبةاّدعةِءكولالاتجةءكإىلكلهللكأنجُعكوأنفُعكمَنكلاعالجكبةاعقةقرِي،ك وفيِه:كأنَّ

كتأثرَيكذاَك،كولنفعةَلكلابدنكع ُهكأعظُمكمْنكتأثريكلألدوياكلابدنّيا،كواكْنكإّنامكي جعكبأمليِن: وأنَّ

أحدمهة:كمْنكجهاكلاعريِلكوهَوكصدقكلاقصد،كولآلخُلكمْنكجهِاكلملدلويكوهَوكقّوُةكتوّجهِه،ك

وقّوُةكقربهكبةاّتقوى،كولاّتوّ ل،كولهللكأعرم«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كلدُعكلهللكأْنكيعةفي ي. كرجاًلكرضيَلكلابرِصكأتىكلا ّبيَّ وعْنكعثامَنكبِنكح يٍفكIكأنَّ

قةَل:ك»إْن شئَت دعوُت، وإْن شئَت صربَت فهَو خرٌي لَك«.

قةَل:كفةدعْه.

كإيّنكأسأاَك،كوأتوّجُهكإايَكك قةَل:كفأملُهكأْنكيتوّضَأ،كفيحسَنكوضوءُه،كويدعَوكهبذلكلاّدعةِء:كلاّرهمَّ
 .(2( كفشّفعُهكيفَّ كلاّلمحِا،كإيّنكتوّجهُتكبَككإىلكريّبكيفكحةجتيكهذِه؛كاتقىضكيَل،كلاّرهمَّ ب بّيَككحمّشٍدكنبيِّ

)1(ككفتحكلابةريك]115/10[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3578[،كولبنكمةجاك]1385[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1279[.
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: تنبيه هامٌّ

تيشياك لبنك لإلسالمك ميخك قةلك بدعةئه.ك بلك لا بيكملسو هيلع هللا ىلص،ك بذلِتك لاتوّسَلك لحلديِثك مع ىك ايسك

كملسو هيلع هللا ىلصكأنكيدعَوكاهك امكطرَبكلاصحةبُاكم ُهكلالستسقةَء،ك لا بيِّ V:ك»لألعشىك ةنكقدكطرَبكمنك

كلالمحا«،كأي:كبدعةئهكومفةعتهكيل؛كوهلذلكتةمكلحلديث:ك»لارهمك وقواه:ك»أتوّجُهكإايككب بّيككحمشٍدكنبيِّ

 .(1(» فشفعهكيفَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يراعي مشاعرهم، وخيتار األلفاظ املناسبة يف تسميتهم: 

عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »انطلقوا بنا إىل البصرِي الذي يف بني 

واقٍف نعودُه«.كو ةَنكرجاًلكأعشى)2). 

كمَنكلألنصةِر)3).  قةلكسفيةن:كوهمك]أي:كب وكولقٍف[كحىٌّ

فةستعشلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكافظًةكاطيفًةكالكجيلُحكمشةعلُه.ك

ُّ يف تسمية األعمى بصريًا:كقةلكلاطحةوي:ك»تأمر ةكهذلكلحلديَث؛كا قَفكعىلكلملع ىكلاذيك الرسيّ

منكأجرهكذ َلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكذاَككلالجَلكلابصرَي،كوهوكحمجوُبكلابرص،كوقدكذ لكلهللكDكمنك

هوكمثرهكيفك تةبهكبةاعشى،كفشنكذاككقواهكتعةىل:ك]ڇ ڍ ڍ  ڌ[ك]لا ور:61[،كوقواه:ك

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ[ك]عبس:2-1[. 

فوجدنةكلهللكتعةىلكقدكذ َلكمنكبهكلاعشىكبغريكذاك،كفقةل:ك]ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ 

كعىلكأنكلألعشىكقدكيقةُلكاه:ك ېئ ېئ   ىئ     ىئ ىئ[ك]لحلج:46[،كفكةنكيفكذاككمةكقدكدلَّ
بصرٌي؛كابرصهكبقربهكمةكيبرصهكبه،كوإنك ةنكحمجوَبكلابرص.

)1(ككقةعدةكجريراكيفكلاتوسلكولاوسيراك]300/2[.
)2(ككرولهكلابيهقيكيفكلاكربىك]21372[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]521[.

)3(ككمعبكلإليامنك]9194[.
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كذاككأنهكجةئٌزكأنكيوصَفكبةاعشىكلاذيكيبرُص،كوجةئٌزكأنكيوصَفكبةابرِصكلاذيكيفك فدلَّ

قربه،كفذ لكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكذاككلالجَلكبأحسِنكأمليِه،كوإنك ةنكاهكأنكيذ لهكبةآلخلكم هام«)1). 

وقليٌبكمنكهذل:كتسشيتهمكلاّرديَغكسرياًمكتفةؤالًكبةاسالما)2). 

وتسشيتهمكلاصحللَءكمفةزًةكوهيكمهركٌا؛كتفةؤالًكاصةحبهةكبةافوزكولا جةة)3). 

وحياول دامئاً رفع معنوّياهتم، وبيان أن اجلسم ليس هو ميزاَن التفاضل بني البرِش:

أّنُهك ةَنكجيت يكسول ًةكمَنكلألرلِك،كو ةَنكدقيَقكلاّسةقنِي،كفجعرِتك Iك عِنكلبِنكمسعوٍدك

لاّليُحكتكفؤُه،كفضحَككلاقوُمكم ُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ممَّ تضحكوَن؟!«.

كلهللِّ،كمْنكدّقِاكسةقيِه. قةاول:كيةكنبيَّ

فقةَل: »واليّذي نفيس بيدِه، هلام أثقُل يف امليزاِن مْن أحٍد«)4). 

كعبَدكلهللكIكضعفهكونحواه،كفإنكاصةحِبكترككلاسةقنِيكفضةئَلكتثّقُلكلمليزلَن،ك فالكيرضُّ

فقدك ةنكجةمعًةكبنيكمجةلكلاسريِة،كونقةِءكلارسيلِة.

كملسو هيلع هللا ىلص  عْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكيزيَدكقةَل:كسأا ةكحذيفَاكعْنكرجٍلكقليِبكلاّسشِت،كولهلدِيكمَنكلا ّبيِّ

حّتىكنأخَذكع ُه.

)1(ككرشحكمشكلكلآلثةرك]219/10[.

)2(ككلالمتقةقك-كالبنكدريدك]36/1[.
)3(ككي ظل:كلازلهلكيفكمعةينك رامتكلا ةسك]331/1[كالبنكلألنبةري.
)4(ككرولهكأمحدك]3981[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2750[.
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كعبٍد)3)ك]أي:ك كملسو هيلع هللا ىلصكمِنكلبِنكأمِّ )2)كبةا ّبيِّ فقةَل:ك»مةكأعلُفكأحدًلكأقلَبكسشتًة)1)،كوهديًةكودالًّ
لبنكمسعود[«. 

ويفكرولياكقةلكحذيفا:ك» ةَنكأقلُبكلا ّةِسكهديًة،كوداّلً،كوسشتًةكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلبُنكمسعوٍدك
حّتىكيتولرىكم ّةكيفكبيتِه«.

كعبٍدكهَوكمْنكأقلهبْمكإىلكلهللك كلبَنكأمِّ واقْدكعرَمكلملحفوظوَنكمْنكأصحةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأنَّ
زافى«)4). 

كع دكلهللكالكيكونكبةاّصوِركوالكلمل ةظِل،كواكنكبةجلوهِل،كولاعشِل. ولمليزلُنكلحلقيقيُّ

وقدك ةنكلبُنكمسعوٍدكرجاًلكنحيفًةكقصريًل.

فكةَدك مسعوٍد،ك لبُنك جةَءك إْذك لخلّطةِب،ك بِنك عشَلك مَعك جلةاٌسك إيّنك قةَل:ك وهٍب،ك بِنك زيِدك عْنك
لجلروسكيولرونُهكمْنكقرصِه،كفضحَككعشُلكحنَيكرآُه.

كوىّل،كفأتبعُهكعشُلكبرصُهك فجعَلكعشُلكيكّرشُه،كويتهّرُلكوجهُه،كويضةحكُه،كوهَوكقةئٌمكعريِه،كثمَّ
حّتىكتولرى،كفقةَل:ك  يٌفكمرَئكعراًم)5). 

إجابته طلباهتم: زيارته ملسو هيلع هللا ىلص هلم و

كعتبةَنكبَنكمةاٍك،كوهَوكمْنكأصحةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكممّْنك كأنَّ عْنكحمشودكبنكلاّلبيِعكلألنصةريُّ
مهَدكبدرًلكمَنكلألنصةِر،كأتىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأنةكرجٌلكرضيُلكلابرِص،كوأنةك

)1(ككأي:كحسنكهيئته،كوم ظلهكيفكلاّدين،كوايسكمنكلحلسنكولجلامل.كلا هةياك]988/2[
:كلحلةااكلاتيكيكوُنكعريهةكلإلنسةُنكمنكلاّسكي اكولاوقةركوحسنكلاّسريةكولاّطليقاكولستقةمِاكلمل ظلكولهليئا.ك )2(ككلادلُّ

لا هةياك]315/2[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2763[.

)4(ككرولهكلارتمذيك]3807[،كوقةل:كحسنكصحيح،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]7023[.
)5(ككسريكأعالمكلا بالءك]436/1[.



279 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

أصيّلكاقومي،كفإذلك ةنِتكلألمطةُركسةَلكلاولديكلّاذيكبي يكوبي هْمكملْكأستطْعكأْنكآيَتكمسجدهْم،ك

. كيفكبيتي،كفأخّتذُهكمصىلىًّ كهبْم،كووددُتكيةكرسوَلكلهللكأّنَككتأتي ي،كفتصيّلَ فأصيّلَ

فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »سأفعُل إْن شاَء اهلل«.

قةَلكعتبةُن:كفغدلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأبوكبكٍلك]زلدكمسرمكيفكروليا:ك»ومْنكمةَءكلهللكمْنكأصحةبِه[ك

حنَيكلرتفَعكلا ّهةُر.

كقةَل:ك»أيَن حتبُّ أْن  فةستأذَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأذنُتكاُه،كفرْمكجيرْسكحّتىكدخَلكلابيَت،كثمَّ

َ مْن بيتَك؟«. أصيليّ

فصىّلك فصّف ة،ك فقش ة،ك ،ك فكرّبَ لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك فقةَمك لابيِت،ك مَنك نةحيٍاك إىلك اُهك فأرشُتك قةَل:ك

كسّرَم.ك ر عتنِي،كثمَّ

فحبس ةُهكعىلكخزيلٍةكص ع ةهةكاُه.

أيَنك م هْم:ك قةئٌلك فقةَلك فةجتشعولك عدٍد،ك ذووك لاّدلِرك أهِلك مْنك رجةٌلك لابيِتك يفك فآَبك قةَل:ك

مةاُككبُنكلاّدخيشِنكأِوكلبُنكلاّدخشِن؟

كلهللكورسواُه. فقةَلكبعضهْم:كذاَككم ةفٌقكالكحيبُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقْل ذلَك، أال تراُه قْد قاَل ال إلَه إاليّ اهلل يريُد بذلَك وجَه اهلل؟«.

قةَل:كلهللكورسواُهكأعرُم.

قةَل:كفإّنةكنلىكوجهُهكونصيحتُهكإىلكلمل ةفقنَي.

َم عىل النيّاِر مْن قاَل ال إلَه إاليّ اهلل يبتغي بذلَك وجَه اهلل«)1).  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فإنَّ اهلل قْد حريّ

)حبسناُه(كأْي:كم ع ةُهكمَنكلاّلجوِع.

)1(ككرولهكلابخةريك]415[كومسرمك]1052[.
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كعريِهكمةءك كيصبُّ )خزيرة(كنوٌعكمَنكلألطعشا،كقةَلكلبنكقتيبا:كتص ُعكمْنكحلمكيقّطعكصغةرًلكثمَّ

كعريِهكلاّدقيق،كوإْنكملْكيكْنكفيِهكحلمكفهَوكعصيدة)1).   ثري،كفإذلكنضَجكذرَّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كجولُزكإمةمُاكلألعشى.

وفيِه:كإخبةُركلمللءكعْنكنفسهكبامكفيِهكمْنكعةهاكوالكيكونكمَنكلاّشكوى.

وفيِه:كأّنُهك ةَنكيفكلملدي اكمسةجدكارجامعِاكسوىكمسجدهكملسو هيلع هللا ىلص.

وفيِه:كلاّتخّرُفكعِنكلجلامعاكيفكلملطلكولاّظرشاكونحوكذاَك.

وفيِه:كإجةبُاكلافةضلكدعوةكلملفضول.

وفيِه:كقولكإنكمةءكلهللكعنكلاوعد.

وفيِه:كلاوفةُءكبةاوعِد.

وفيِه:كلخّتةُذكمكةنكيفكلابيتكارّصالِةكالكيسترزمكوقفّيتُه،كواْوكأطرَقكعريِهكلسمكلملسجد.

وفيِه:كصالةكلا ّولفلكمجةعاك]أحيةنًة[.

كلملستدعيكالكيكلهكذاَك. وفيِه:كلستصحةُبكلاّزلئلكبعضكأصحةبهكإذلكعرَمكأنَّ

لإلمةمك هَوك لاّزلئلك إذلك ةَنك بامك زلرُهكخمصوٌصك مْنك لاّزلئلك إمةماك عْنك لا ّهيك عشوَمك ك أنَّ وفيِه:ك

لألعظمكفالكيكلُه،كو ذلكمْنكأذَنكاُهكصةحبكلمل زل.

وفيِه:كلجتامعكأهلكلملحّراكعىلكلإلمةمكأْوكلاعةملكإذلكورَدكم زلكبعضهْم؛كايستفيدولكم ُه.

وفيِه:كلفتقةدكمْنكغةَبكعِنكلجلامعاكبالكعذر.

)1(ككفتحكلابةريك]521/1[.
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وفيِه:كأّنُهكالكيكفيكيفكلإليامنكلا ّطقكمْنكغريكلعتقةد.

وفيِه:كأّنُهكالكخيّرُدكيفكلا ّةركمْنكمةَتكعىلكلاّتوحيد.

كلاعشلكلّاذيكيبتغىكبِهكوجهكلهللكتعةىلكي ّجيكصةحبهكإذلكقبرُهكلهللكتعةىل. وفيِه:كأنَّ

كمْنكنسَبكمْنكيظهلكلإلسالمكإىلكلا ّفةقكونحوهكبقلي ٍاكتقومكع دهكالكيكفُلكبذاَك،ك وفيِه:كأنَّ
والكيفسُقكبْلكيعذُركبةاّتأويِل)1). 

فائدة:

 Iهلكيعترُبكلختةُذكمكةٍنكمعنّيكيفكلابيتكارصالةكخمةافًةكحلديِثكعبِدكلاّلمحِنكبِنكمبٍلك
قةَل:كهنىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكثالٍث:كعْنكنقلِةكلاغللِب،كوعْنكفلمِاكلاّسبِع،كوأْنكيوطَنكلاّلجُلك

لملكةَنكلّاذيكيصيّلكفيِهك امكيوطُنكلابعرُي)2). 

كارصالِةكإنامكهوكيفكلابيوِت،كأمةكيفكلملسجِد؛ك اجلواب:كايسكه ةككخمةافٌا،كفةختةُذكلملكةِنكلملعنّيِ
فالكجيوُز؛كفإنكلملسجَدكمرٌككهلل،كوايَسكمركًةكألحٍد.

كمكةنًةكيفكلملسجِدكالكيصيّلكإالكفيهكإذلكسبقهكأحٌدك ثمكهوكيؤّديكإىلكلملشة ِل؛كألنكلاذيكخيتصُّ
إىلكهذلكلملكةِنكفإنهكيغضُب،كوربامكتشةجَلكمعكهذلكلاسةبِق،كولرتفعْتكأصولهتامكيفكلملسجِد،كبلك

ربامكتضةربةكيفكلا هةيا!

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرشدهم ملا فيه اخلرُي هلم:

كملسو هيلع هللا ىلصكرجٌلكأعشىك]هَوكعبدكلهللكلبنكأّمكمكتوم[،كفقةَل:ك عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كأتىكلا ّبيَّ
كيفك يةكرسوَلكلهللكإّنُهكايَسكيلكقةئٌدكيقودينكإىلكلملسجِد،كفسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيلّخَصكاُهكفيصيّلَ

بيتِه،كفلّخَصكاُه.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]523/1[.
بشجشوعكطلقهكيفك لألابةينك مةجاك]1429[،كوحّس هك ولبنك ولا سةئيك]1112[،ك دلودك]862[،ك أبوك رولهك )2(كك

لاصحيحاك]1168[.
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الِة؟«. فراّمكوىّلكدعةُه،كفقةَل:ك»هْل تسمُع النيّداَء بالصيّ

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فأجْب«)1). 

كحضوَركلجلامعِاكولجٌب،كواْوك ةَنكذاَككندبًة؛كاكةَنكأوىلكمْنكيسعُهك ويفكهذلكدايلكعىلكأنَّ
لاّتخّرفكع هةكأهُلكلارّضر،كولاّضعِف،كومْنك ةَنكيفكمثلكحةلكلبنكأّمكمكتوم)2). 

كمكتوٍمكوحديثكعتبةنكبنكمةاك،ك قال ابُن رجب: »قدكأمكَلكوجُهكلجلشِعكبنيكحديثكلبِنكأمِّ
حيثكجعلكاعتبةنكرخصًا،كوملكجيعلكالبنكأمكمكتومكرخصا؟.

كمكتوٍمك ةنكقليبًةكمنكلملسجِد،كبخالفكعتبةَن؛كوهلذلكورَدكيفكبعضكطلقك فقيل:كإنكلبَنكأمِّ
كمكتوٍم:كأنهك ةنكيسشعكلإلقةما.ك حديثكلبِنكأمِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمنكبيتهكمسجدًلكيؤّذُنكفيِه،كويقيُم،ك وحيتشُلكأنكيكونكعتبةُنكجعَلكموضَعكصالِةكلا بيِّ
ويصيّلكبجامعِاكأهِلكدلره،كومنكقلَبكم ه،كفتكوُنكصالتهكحي ئٍذكيفكمسجٍد:كإمةكمسجدكمجةعٍا،ك

أوكمسجدكبيٍتكجيشُعكفيه.

كمكتوٍمكفإنهكلستأذَنكيفكصالتهكيفكبيتهكم فلدًل،كفرمكيأذْنكاه،كوهذلكأقلُبكمةكمجَعك وأمةكلبُنكأمِّ
بهكبنيكلحلديثنِي.كولهللكأعرم«)3). 

و ذاككفإنكعبوَركعتبةَنكوهوكضعيُفكلابرِصكلاولدَيكمعكوجوِدكلاسيِلكيعترُبكمهركًا،كبلكالك
. كمكتوٍم،كفإنهكجميئُهكإىلكلملسجِدكمتيرّسٌ كحةٍلكأنكيعرَب،كبخالِفكحةاِاكلبِنكأمِّ يشكُنكاهكبأيِّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقيض هلم حاجاهتم:

كيلكإايَككحةجًا. كلملأًةك ةَنكيفكعقرهةكيشٌء،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]653[.
)2(ككعونكلملعبودك]257/2[.

)3(ككفتحكلابةريك]392/2[كالبنكلابةري.



283 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

لِك حاجتِك«،كفخالكمعهةكيفك أقيَض  كِك شئِت حتيّى  السيّ انظري أيَّ  أمَّ فالٍن،  »يا  فقةَل:ك
بعِضكلاّطلِقكحّتىكفلغْتكمْنكحةجتهة)1). 

»كاَن يف عقلها يشء«كأْي:كمْنكلافتور،كولا ّقصةِن.

مسروك؛ك طليقك يفك معهةك وقَفك أْي:ك لاّطلق(ك بعضك يفك معهةك )خالك »قواه:ك لا ووي:ك قةلك
ايقيَضكحةجتهة،كويفتيهةكيفكلخلروة.

كلا ّةس،كومشةهدهتْمكإّيةُهكوإّيةهة،ك كهذلك ةَنكيفكمملِّ وملْكيكْنكذاَككمَنكلخلروةكبةألج بّيِا،كفإنَّ
كمسأاتهةكممّةكالكيظهلُه.كولهللكأعرُم«)2).  اكْنكالكيسشعوَنك المهة؛كألنَّ

وهذلكمنكحرشهكوتولضعهكملسو هيلع هللا ىلص،كوصربهكعىلكقضةِءكحولئِجكذويكلالحتيةجةتكلخلةصا.

وقد عاتبُه الله يف إعراضه عن الرجل األعمى:

فذ لكغرُيكولحٍدكمنكلملفرّسينكأنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةنكيومًةكخيةطُبكبعضكعظامءكقليش،كوقدك
كمكتوٍمك-كو ةنكممنكأسرمكقدياًمك-كفجعَلك طشَعكيفكإسالمه،كفبي امكهوكخيةطبهكوي ةجيِهكإذكأقبَلكلبُنكأمِّ
كسةعتهكترَك؛كايتشّكَنكمنك كملسو هيلع هللا ىلصكأنكاوك فَّ كلا بيُّ كعريه،كوودَّ يسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعنكيشء،كويرحُّ
ع ُه،ك وأعلَضك كمكتوٍم،ك أمِّ لبِنك لالجِل؛كطشعًةكورغبًاكيفكهدليته،كوعبَسكيفكوجهك ذاكك خمةطبِاك

وأقبَلكعىلكلآلخل.

فأنزلكلهللكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ[ك]عبس:1-3[،ك
أي:كحيصُلكاهكز ةٌة،كوطهةرٌةكيفكنفسه.

]ڀ ٺ ٺ ٺ[،كأْي:كحيصُلكاهكلّتعةٌظ،كولنزجةٌركعنكلملحةرِم.

كفأنتكتتعّلضكاه؛كاعّرهكهيتدي. ] ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ [،كأْي:كأمةكلاغ يُّ

)1(ككرولهكمسرمك]2236[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]83/15[.
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]ڤ ڤ ڤ ڤ[،كأي:كمةكأنَتكبشطةاٍبكبهكإذلكملكحيصلكاهكز ةة.

]ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  [،كأي:كيقصدك،كويؤّمك؛كايهتدَيكبامكتقولكاه،ك]ڃ 
ڃ ڃ[،كأي:كتتشةغل.ك

كبةإلنذلركأحدًل. ومنكهةه ةكأملكلهللكDكرسواهكملسو هيلع هللا ىلصكأالكخيصَّ

ولالجةِلك ولاعبيِد،ك ولاسةدِةك ،ك ولاغ يِّ ولافقرِيك ولاضعيِف،ك لارشيِفك بنيك فيهك يسةوىك بلك

ولا سةِء،كولاصغةِركولاكبةِر.ك

ثمكلهللكهيديكمنكيشةُءكإىلكرصلٍطكمستقيٍم،كواهكلحلكشُاكلابةاغُاكولحلّجُاكلادلمغُا)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكبعدكذاككيكلمه. فكةنكلا بيُّ

لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوَلك أتىك لألعشى،ك مكتوٍمك ك أمِّ لبِنك ٻ[يفك ]ٱ  أنزَلك قةاْت:ك عةئشَاك عْنك

فجعَلكيقوُل:كيةكرسوَلكلهللكأرمدين.

وع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجٌلكمْنكعظامِءكلملرش نَي،كفجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعلُضكع ُه،كويقبُلك

عىلكلآلخِل،كويقوُل:كأتلىكبامكأقوُلكبأسًة.

فيقوُل:ك)ال(.

ففيكهذلكأنزَل)2). 

وكان ييرّسُ عليهم، ويرفُع احلرج عنهم:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأمىلكعريِه:ك)الكيستويكلاقةعدوَنكمَنكلملؤم نَيك عْنكزيِدكبنكثةبٍتكIكأنَّ

ولملجةهدوَنكيفكسبيِلكلهللِ).

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]568/4[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3331[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلارتمذيك]2651[.
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. كمكتوٍمكوهَوكيشّرهةكعيلَّ قةَل:كفجةءُهكلبُنكأمِّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكاْوكأستطيُعكلجلهةَد؛كجلةهدُت،كو ةَنكرجاًلكأعشى.

ك كحّتىكخفُتكأنَّ فأنزَلكلهللكتبةرَككوتعةىلكعىلكرسواِهكملسو هيلع هللا ىلص،كوفخذُهكعىلكفخذي،كفثقرْتكعيلَّ

كرّسَيكع ُه،كفأنزَلكلهللكD: ]پ پ پ[]لا سةء:95[)1).  كفخذي،كثمَّ تلضَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ]ڦ  لخلةّصِا-:ك لالحتيةجةِتك ذويك عنك -خمّففًةك تعةىلك وقةلك

ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڈ ژ ژ ڑ[ك]لافتح:17[.

فلفعكع همكفليضَاكلجلهةِدكيفكسةحاكلاقتةِل،كفرمكيكّرفهمكبحشِلكسالٍح،كأوكلخللوجكإىلكنفرٍيك

يفكسبيلكلهلل.

ولكن من تطّوع منهم، ورغب يف اخلروج للجهاد، لم يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مينعه منه.

عْنكأميةٍخكمْنكب يكسرشَاكأّنكعشلوكبَنكلجلشوِحك ةَنكرجاًلكأعلَجكمديَدكلاعلِج،كو ةَنكاُهك

ب وَنكأربعٌاكمثَلكلألسِد،كيشهدوَنكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملشةهَد.

فراّمك ةَنكيوُمكأحدكأرلدولكحبسُه،كوقةاولكاُه:كإّنكلهللكDكقْدكعذرك.

كيليدوَنكأْنكحيبسوينكعْنكهذلكلاوجِه،كولخللوِجكمعككفيِه،ك فأتىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كإّنكب يَّ

فولهللكإيّنكألرجوكأْنكأطَأكبعلجتيكهذِهكيفكلجل ِّا.

ا أنَت فقْد عذرك اهلل، فال جهاَد عليك«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ

هادَة«. وقةَلكاب يِه:ك»ما عليكْم أْن ال متنعوُه، لعلَّ اهلل أْن يرزقُه الشيّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2832[،كومسرمك]1898[.
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فخلَجكمعُه،كفقتَلكيوَمكأحٍد)1). 

وعْنكأيبكقتةدَةكIكقةَل:كأتىكعشلوكبُنكلجلشوِحكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأرأيَتك
إْنكقةترُتكيفكسبيِلكلهللكحّتىكأقتَل،كأميشكبلجيلكهذِهكصحيحًاكيفكلجل ِّاك)و ةنْتكرجرُهكعلجةَء(.

قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »نعْم«.

كعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»كأينيّ أنظُر إليَك  فقترولكيوَمكأحٍدكهَوكولبُنكأخيِهكوموىًلكهلْم،كفشلَّ

متيش برجلَك هذِه صحيحًة يف اجلنيِّة«)2). 

كام رفع اهلل تعاىل احلرج عن املجتمع يف خمالطتهم، وحثَّ عليها؛ تطييبًا لنفوسهم:

نفسّيٍاك بحةاٍاك يصيبوهنمك فإهنمك ولملخةاطِا؛ك ولارشلِب،ك لاطعةِمك يفك جت ّبوهمك إنك لا ةَسك فإنك

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ]ڇ  تعةىل:ك قةلك خمةاطتهم.ك عىلك تعةىلك لهللك ك اذاككحثَّ جّدًل؛ك سّيئٍاك

گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ   ڈ  ڎ  
ڳ...[ لآلياك]لا ور:61[.

فقةلك فيه:ك أنزاْتك لاذيك لملع ىك يفك لآلياك هذهك يفك لاتأويِلك أهُلك »لخترَفك جليل:ك لبنك قةلك

ولمللىض،ك ولاعلجةِن،ك لاعشيةِن،ك معك لأل ِلك ارشسرشنيكيفك تلخيصًةك لآلياك هذهك أنزاْتك بعضهم:ك

وأهلكلازمةنِاكمنكطعةمهم؛كمنكأجِلكأهنمك ةنولكقدكلمت عولكمنكأنكيأ رولكمعهمكمنكطعةمهم؛ك

]ٹ  خشيَاكأنكيكونولكقدكأتولكبأ رهمكمعهمكمنكطعةمهمكميئًةكممةكهنةهمكلهللكع هكبقواه:ك

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃڃ[ك]لا سةء:29[«)3). 

)1(ككرولهكلبنكإسحةقكيفكلاسريةك امكيفكلاسريةكلا بوياكالبنكهشةمك]40/4[،كورجةاهكثقةت،كوقةلكلاشيخكلألابةين:ك
»س دهكحسنكإنكملكيكنكملسال،كوقدكروىكبعضهكأمحدكبس دكصحيح«.كحتقيقكفقهكلاسريةك]260/1[.

)2(ككرولهكأمحدك]22606[كوس دهكحسن،ك امكقةلكلحلةفظكيفكلافتحك]173/3[.
)3(ككتفسريكلبنكجليلك]219/19[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكالكخيةاطهمكيفكطعةمهمكأعشى،ك وقةلكلاضحةك:ك» ةنكأهُلكلملدي ِاكقبَلكأنكيبعَثكلا بيُّ

والكمليٌض،كفقةلكبعضهم:كإنامك ةنكهبمكلاتقّذر،كولاتقّزز.ك

الك لمل حبسك ولألعلُجك لاصحيُح،ك يستويفك لاطعةَمك امك يستويفك الك لملليُضك بعضهم:ك وقةلك

يستطيُعكلملزلمحاكعىلكلاطعةم،كولألعشىكالكيبرُصكطّيَبكلاطعةم،كفأنزلكلهللك] ڭ ڭ 

ڭ[كأي:كحلٌجكيفكمؤل راكلملليِض،كولألعشى،كولألعلج«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يويّل بعضهم بعَض املهامِّ والوالياِت:

كملسو هيلع هللا ىلصكلا ةَسكيفكلخللوِجكإىلكاقةِءكلملرش نيك ومنكذاككمةكوقعكيفكغزوِةكأحٍدكمّلةكلستشةَركلا بيُّ

مَنك أاٍفك لهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفك فخلَجكرسوُلك بدلخرهة...ك وقتةهلمك لملدي اك دلخَلك لابقةِءك أوك لملدي ِا،ك خةرَجك

لاّصحةبِا،كولستعشَلكلبَنكأّمكمكتوٍمكعىلكلاّصالِةكبشْنكبقَيكيفكلملدي ِا)2). 

كبةا ةسكيفكلملدي ا. كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلملدي ِاكأ ثَلكمنكمّلٍة،كو ذاككلستخرفُه؛كايصيّلَ وقدكواّلُهكلا بيُّ

كمكتوٍمكعىلكلملدي ِاكمّلتنِيكيصيّلك كملسو هيلع هللا ىلصكلستخرَفكلبَنكأمِّ كلا ّبيَّ عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

هبْمكوهَوكأعشى)3). 

وأوكَل إليه األذان الثايَن يف رمضان:

ُن بليٍل؛ فكلوا وارشبوا  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إنَّ بالالً يؤذيّ عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكأنَّ

حتيّى ينادَي ابُن أمِّ مكتوٍم«. 

كقةَل:كو ةَنكرجاًلكأعشىكالكي ةديكحّتىكيقةَلكاُه:كأصبحَتكأصبحَت)4).  ثمَّ

)1(ككتفسريكلبنكجليلك]219/19[.
)2(ككلاسريةكلا بوياك]63/2[كالبنكهشةم.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2931[،كوأمحدك]11935[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]530[.
)4(ككرولهكلابخةريك]617[،كومسرمك]1092[.
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كمكتوٍمكيؤّذُنكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكأعشى)1).  وعْنكعةئشَا J قةاْت:ك ةَنكلبُنكأمِّ

كمكتوٍمك ةَنكمؤّذنًةكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكأعشى)2).  كلبَنكأمِّ ويفكروليا:كأنَّ

ك ويؤمُّ يؤّذُنك ذاكك ومعك لابرِص،ك رضيُلك فهذلك لاعةهةِت،ك ذويك طةقةِتك لستغالِلك إىلك فةنظْلك

لا ةَس،كويتوىّلكلإلمةرَة.ك

التحذير من إيذائهم:

ُه،  كملسو هيلع هللا ىلص: »ملعوٌن مْن سبَّ أباُه، ملعوٌن مْن سبَّ أميّ عِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كقةَلكلا ّبيُّ

َ ختوَم األرِض)3)، ملعوٌن مْن كمَه أعمى عْن طريٍق )4)،  ملعوٌن مْن ذبَح لغرِي اهلل، ملعوٌن مْن غرييّ

ملعوٌن مْن وقَع عىل هبيمٍة، ملعوٌن مْن عمَل بعمِل قوِم لوٍط«)5). 

وأخرب النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن نرصة األمة تكون بأمثاهلم.

كملسو هيلع هللا ىلص: »هْل تنرصوَن، وترزقوَن،  كاُهكفضاًلكعىلكمْنكدونُه،كفقةَلكلا ّبيُّ فقدكرأىكسعٌدكIكأنَّ

إاليّ بضعفائكْم«)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]381[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]535[.

)3(ككأْي:كمعةملهةكوحدودهة،كولحدهةكختم.كلا هةياك]183/1[.
)4(ككأيكأضّرهكع ه،كأوكدّاهكعىلكغريكمقصده.

لاطليقك يسأُلكعنك إذلكجةءهمكرضيٌلك بةملكفوفنَي،ك يتالعبوَنك لاّسفهةِءك لاشبةِبك بعَضك لآلَنك نجُدك واألسفك
دّاوهكعىلكلاطليقكلملعة س؛كايضحكولكعريه،كويسخلولكم ُه.

بلكإنكبعضهمكأخَذكبيِدكأعشىكزلعاًمكأنهكيدّاهكعىلكلاطليق،كفسحبُهكحتىكوصلكإىلكوسطكلاطليق،كثمكتل هك
أمةَمكلاسّيةرلت،كوأخَذكلاسةئقونكي ّبهونه،كوهوكالكيدريكعنكلخلطِل،كوهمكالكيدرونكعنكحةاه،كحتىكل تشَفك

يفكلا هةيِاكأنهكقةئٌمكيفكوجِهكلاسّيةرلِت،كوحتىكل تشفولكأنهكرضيُلكلابرِص!
)5(ككرولهكأمحدك]1878[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5891[.

)6(ككرولهكلابخةريك]2896[.
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َة بضعيفها، بدعوهتْم، وصالهتْم، وإخالصهْم«)1).  ويفكروليا:ك»إنيّام ينرُص اهلل هذِه األميّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ابغوين ضعفاءكْم؛ فإنيّام ترزقوَن، وتنرصوَن  كلا ّبيَّ وعْنكأيبكلاّدردلِءكIكأنَّ

بضعفائكْم«)2). 

فوجوُدكلاضعفةِءكولملسة نِيكولملعةقنيكيفكلملجتشعكلملسرمكرمحٌاكعظيشٌا،كفهمكبةٌبكعظيٌمكمنك
كهبم،كولإلحسةِنكإايهم،كومسةعدهتم،ك أبولِبكلخلرِيكيفتحهكلهللكاعبةده؛كايكونكه ةككت ةفٌسكيفكلاربِّ

وايكونكدعةُءكهؤالءكلاضعفةِءكرمحًاكونرصًلكوعّزًلكارشسرشني.ك

عفوه ملسو هيلع هللا ىلص عن سفهائهم:

لمللورك أحٍد،كوعزمكعىلك توّجهكبجيشهكصوَبك ويتجىّلكذاككيفكعفوه،كوحرشهكملسو هيلع هللا ىلصكع دمةك
. بشزرعٍاكالجٍلكم ةفٍقكرضيٍل،كلسشه:كملبُعكبُنكقيظيٍّ

كيفكحةئطي،ك كاككيةكحمّشُدكإْنك  َتكنبّيًةكأْنكتلَّ فقةَلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكأجةَزكيفكحةئطِه:كالكأحلُّ
وأخَذكيفكيدِهكحف ًاكمْنكتللٍب،كثّمكقةَل:كولهللكاْوكأعرُمكأيّنكالكأصيُبكهبذلكلارّتلِبكغريك؛كالميتككبِه.

فةبتدرُهكلاقوُم؛كايقتروُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »دعوُه، فهذا األعمى، أعمى القلب، أعمى البصريِة«)3). 

ولاوضُعك ارقتةِل،ك طليقِهك يفك ك لإلسالميَّ لجليَشك أنك رغمك بأذّيته،ك حتىك أوك بقتره،ك يأملك فرمك
متأّزٌم،كولألعصةُبكمتوّتلٌة.

فريَسكمنكميِمكلملقةترنيكلملسرشنيكلالعتدلُءكعىلكأصحةِبكلاعةهةِت،كأوكلا ّيِلكمنكأصحةبك
لإلعةقةِت.

)1(ككرولهكلا سةئيك]3178[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]6[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2594[،كولارتمذيك]1702[،كوصّححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]779[.

)3(ككلاسريةكلا بوياك]244/2[كالبنك ثري،كلاسريةكلا بوياك]57/3[كالبنكهشةم،كزلدكلملعةدك]3 / 172[.
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وقد حثَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أّمته عىل االّتعاظ بحاهلم، وسؤال الله العافية مما ابتالهم به.

كملسو هيلع هللا ىلصكأّمتهكإذلكرأولكمنكأصيَبكبعةهٍاكأنكحيشدولكلهللكعىلكلاعةفيِا. فعّرَمكلا بيُّ

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْن رأى صاحَب بالٍء، فقاَل: احلمُد  فعنكعشَلكبنكلخلطةِبكIكأنَّ
لني عىل كثرٍي مميّْن خلَق تفضياًل؛ إاليّ عويَف مْن ذلَك البالِء«)1).  هلليِّ اليّذي عافاين مميّا ابتالَك بِه، وفضيّ

لجلزِع،ك مظ ُّاك ألهّنةك لابرّيِا؛ك مَنك أوسُعك لاعةفيَاك ك فإنَّ بِه«ك ابتالك  مميّا  عافاين  اليّذي  هلليِّ  »احلمُد 
كإىلكلهللكمَنكلملؤمِنكلاّضعيِف. كأحبُّ كحم ٍا،كولملؤمُنكلاقويُّ ولافت ِا،كوحي ئٍذكتكوُنكحم ًاكأيَّ

لني عىل كثرٍي مميّْن خلَق تفضياًل«كأْي:كيفكلاّديِنكولاّدنية،كولاقرِبكولاقةاب«)2). »وفضيّ

»قةلكلاعرامء:كي بغيكأنكيقوَلكهذلكلاذ َلكرّسًلكبحيُثكيسشُعكنفسه،كوالكيسشعهكلملبتىل«)3). 

اكنكاوك ةَنكلابالُءكيفكلاديِنك شنكرأىكفةسقًةكعىلكمعصيٍا،كفإنهكيقوُلكلاّذ َلكأمةمهكجهلًلكمنك
بةِبكلازجِل،كولا ّهِيكعنكلمل كِل.ك

.E وال بد أن نعلم أن املعاَق عىل احلقيقة هو الكافُر بالله

ألنكلهللكخرقكاهكسشعًة،كوبرصًل،كوفؤلدًل؛كايؤمَنكبهكويعبده،كويّتبَعكرصلطهكلملستقيَم،كفعّطَلك
]ٱ ٻ  ولافؤلد:ك ولابرَص،ك لاسشَع،ك وأعطةهك لاذيكخرقُه،كوسّوله،ك بةهللك و فَلك ذاك،ك ك  لَّ
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ك]لألعللف:179[.

فهذلكحةُلكلاكةفِلكلاذيكعّطلكسشعه،كوبرصه،كوفؤلده،كفرمكيستفْدكبهكإالكلستفةدَةكلحليولنك
بحولّسه،كوذاككيفكلاطعـةِم،كولارشلِب،كولجلامع.

)1(ككرولهكلارتمذيك]3431[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكس نكلارتمذيك]3431[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]275/9[.

)3(ككفيضكلاقديلكارش ةويك]130/6[.
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أمةكلملؤمُنكفإنهكلستفةَدكبحولّسه،كوعقرهكلاذيكم حُهكلهللكإّيةُه،كفةستعشرهكفيامكخرقكاه.ك

كهوكفقُدكلابصريِة،كولإليامِن،كقةلك ثمكإنكلاعشىكعىلكلحلقيقِاكايسكفقَدكلابرِص،كبلكلاعشىكلحلقيقيُّ
تعةىل:ك]ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئ   ىئ     ىئ ىئ[ك]لحلج:47[.

،كحتىكالكيشةهدهك امكالكيشةهُدك كيفكلاديِنكعشىكلاقرِبكعنكلحلقِّ »أي:كهذلكلاعشىكلاضةرُّ
لألعشىكلمللئّيةِت،كوأمةكعشىكلابرِص،كفغةيتهكبرغٌا،كوم فعٌاكدنيوّيٌا«)1). 

والتيّقى المروءَة  القلُب  أبصَر  يضرُيإذا  ليَس  العيننِي  عمى  ف��إنَّ 

وإنكلألعلَج،كأوكلملشروَلكلملقعَدكأحسُنكحةالً،كوأطيُبكم قربًةكمنكصةحبكلاقدمنِيكولايديِنك
.Eلاذيكلستخـدَمكهذهكلجلولرَحكيفكمعةيصكلهللك

لجلولرَح،ك هذهك أويَتك ممّنك خرٌيك معصيٍاك يفك يستعشرهك الك اعضٍوك فةقدًلك لملسرُمك يكوَنك وألْنك
وسّخلهةكيفكخدمِاكلاشيطةِن.ك

لاكللمِاك وبرِتك لاّلجِل،ك أوك لايِدك برِتك وبنَيك لارّشِف،ك وفقِدك مثاًل،ك لابرِصك فقِدك بنيك قةرّنةك وإذلك
ولألخالِق،كوتشّوِهكلاّديِن؛كاوجدنةكلافةرَقكلاعظيَم.

إنكترَككلملقةرنَاكاتحشُلكعىلكلحلشِدكولالضةكبسالمِاكذيكلاعةهِاكلجلسدّياكمنكلإلصةبِاكبعةهِاك
لا فِس.

قةلكلبُنكعّبةٍسكLكع دمةكعشَي)2):

نورهما عينيَّ  من  الله  يأخِذ  ن��وُرإْن  منهام  وقلبي  ل��س��اين  ففي 

دخٍل ذي  غيُر  وعقلي   ، ذكيٌّ مأثوُرقلبي  يِف  كالسيّ ص��ارٌم  فمي  ويف 

وليكْن الباليا  غصِص  على  ع��زاِءاصبْر  خ��رُي  اهلل  ث���واِب  يف  ل��َك 

)1(ككتفسريكلاسعديك]540/1[.
)1(كأسدكلاغةباك]131/2[،كلابدلياكولا هةياك]336/8[.
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مبتلى َل  أويّ فلسَت  ابتليَت  ب��الِءوإذا  ن���وُع  خ��صَّ  ح��يٍّ  فلكلِّ 

راضيًا لربيَّك  تصبْر  لْم  أن��َت  واإلع��ي��اِءإْن  العجِز  بعَد  أجل��ئ��َت 

مصبيّرًا البالِء  ذوي  النيّبيُّ  ًا ب��اجل��نيّ��ِة ال��ع��ل��ي��اِءوع��َظ  وم���ب���رشيّ

أجرهْم نالوا  حيَن  تمنيّوا  اِءحتيّى  ال��ديّ ضعُف  قبُل  مْن  ناهلْم  لْو 

عائدًا ��ِة  ال��ب��رييّ خيُر  ي��دع��و هل��ْم ودع���اُه خ��رُي دع��اِءوي��زوره��ْم 

استبشروا النيّبيِّ  وج��َه  رأوا  شفاِءف��إذا  بقرِب  طلعتِه  حسِن  م��ْن 

متواضعًا حاجاتهْم  في  قضاِءويكوُن  بحسِن  فيها  وم��ب��ادرًا 

بهْم يضجْر  ولْم  ال،  منهْم  ملَّ  محاِءما  السيّ بالطيّلعِة  ه��ْم  رسيّ ب��ْل 

والبال الحوائِج،  ذوي  أهِل  باُل  أق��ص��وه��ُم ه��رب��ًا م��َن األع��ب��اِء ما 

��ِه ��ق��يُّ ب��أميّ ورم���ى هب��ا ك��ال��نيّ��اق��ِة اجل��رب��اِءول��ربيّ��م��ا غ���دَر ال��شيّ

مثلها ل��َك  غ��ٍد  ففي   ، تعجلنَّ اآلب����اِءال  �����ُة  أذييّ ي���وِن  ال���ديّ رشُّ 

مؤذيًا تصاحْب  وال   ، ت��ؤذي��نَّ اإلي���ذاِءال  م��ق��ارُن  اخل��س��اَر  إنَّ 

خادمًا وللعجائِز  عاِف،  للضيّ وم��س��اِءكْن  صبيحٍة  ك���لَّ  ب��ال��ربِّ 

( 0 )
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تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحاب المصائب والبالء

اقدكلقتضْتكحكشُاكلهللكتعةىلكأالكخترَوكهذهكلحليةُةكمنكلمل ّغصةِتكولملكّدرلِت.ك يفكالكوقد:

، وأن�َت تريدها واألك���داِرطبع�ْت عل�ى ك�دٍرٍ األق���ذاِء،  م��َن  صفوًا 

ومنكأرلَدكأنكتدوَمكاهكلاسالمُاكولاعةفيُاكمنكغرِيكبالٍء؛كفامكعلَفكلاتكريَف،كوالكفهَمكلاتسريم.ك

كأنكيصةَبكبشصيبٍا،كإمةكيفكمةاه،كأوكبدنه،كأوكأهره.ك فةإلنسةُنكيفكهذهكلادنيةكالكبدَّ

ومنكأنفِعكلألموِركارشصةِبكأنكيطفَئكنةَركمصيبتهكبربِدكلاتأّسكبأهلكلملصةئِب،كوأنكيعرَمك

كبيٍتكمنكلابيوِتكمصةٌب،كواوكفّتشكملكيَلكيفكلا ةِسكإالكمبتىًل،كإمةكبفولِتكحمبوٍب،كأوك كيفك لِّ أنَّ

حصوِلكمكلوٍه.

لنا وي�����وٌم  ع��ل��ي��ن��ا،  وي�����وٌم ن���س���اُء، وي�����وٌم ن��رسُّف���ي���وٌم 

كأنكنقَفكوقفةٍتكمعكلاتعةمالِتكلا بوّياكمَعكأهِلكلملصةئِب،كولالبتالِء. واذاكك ةَنكمنكلملهمِّ

َ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن من أراَد اهلل به خريًا فإنه يبتليه باملصائب: وقد بنييّ

عنكأيبكهليلَةكIكقةل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن يرْد اهلل بِه خريًا؛ يصْب منُه«)1). 

قةلكلابةجي:ك»يليُدك-كولهللكأعرُمك-كيصْبكم ُهكبةمللِضكلملؤّثِلكيفكصّحتِه،كوأخِذكلملةِلكلملؤّثِلكيفك

)1(ككرولهكلابخةريك]5645[.
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غ ةُه،كولحلزِنكلملؤّثِلكيفكرسورِه،كولاّشّدِةكلملؤّثلِةكيفكصالِحكحةاِه،كفإذلكصرَبكولحتسَب؛ك ةَنكذاَكك
سببًةكملةكأرلدُهكلهللكتبةرَككوتعةىلكبِهكمَنكلخلرِي«)1). 

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»عظُم اجلزاِء مَع عظِم البالِء، وإنَّ اهلل 
خُط«)2).  ضا، ومْن سخَط فلُه السيّ إذا أحبَّ قومًا؛ ابتالهْم، فمْن ريَض فلُه الريّ

»أي:كمْنكريَضكبامكلبتالُهكلهللكبِه،كفرُهكلاّلضةكم ُهكتعةىلكوجزيُلكلاّثولِب.

ومْنك لَهكبالَءكلهلل،كوفزَع،كوملْكيلَضكبقضةئِه،كفرُهكلاّسخُطكم ُهكتعةىلكوأايُمكلاعذلِب،كومْنك
يعشْلكسوءًلكجيَزكبِه.

كعىلكلاّصرِبكعىلكلابالِءكبعَدكوقوعِه«)3).  ولملقصوُد:كلحلثُّ

 .(4(» كأنككملكتصْبكقطُّ ك تامُنكلملصيبا،كحتىكيظنَّ :ك»منكجولهِلكلاربِّ قةلكلهللويُّ

أيةٍم،كومنكملك بعَدك أّوِلكيوٍمكمنكلملصيبِاكمةكيفعرهكلجلةهُلك وقةلكبعضهم:ك»لاعةقُلكيفعُلكيفك
كلابهةئِم«)5). يصرْبكصرَبكلاكللِم؛كسالكسروَّ

وحسبًة ع���زاًء  للبلوى  البهائِم؟أتصبُر  سلوَّ  تسلو  أْم  فتؤجَر، 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو املصاَب إىل الصرب، واالحتساب، وحيزُن حلزنه، وربا بىك:

كلب ًةكيلكقبَضكفأت ة. كملسو هيلع هللا ىلصكإايِه:كإنَّ عنكأسةمُاكبُنكزيٍدكLكقةَل:كأرسرْتكلب ُاكلا ّبيِّ

ى؛  بأجٍل مسمًّ أعطى، وكلٌّ عندُه  ما  ولُه  أخَذ،  ما  »إنَّ هلل  لاّسالَمكويقوُل:ك يقلُئك فأرسَلك
فلتصرْب ولتحتسْب«.

)1(ككلمل تقىكرشحكلملوطأك]357/4[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2396[،كولبنكمةجاك]4031[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2110[.

)3(ككحتفاكلألحوذيك]66/7[.
)4(ككتسرياكأهلكلملصةئبك]ص17[كملحشدكبنكحمشدكلمل بجي.

)5(ككتسرياكأهلكلملصةئبك]ص29[.
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بُنك ك إايِهكتقسُمكعريِه؛كايأتي ّهة،كفقةَمكومعُهكسعُدكبُنكعبةدَة،كومعةُذكبُنكجبٍل،كوأيبُّ فأرسرْتك
)1)،ك ،كونفسُهكتتقعقُعك أهّنةكمنٌّ  عٍب،كوزيُدكبُنكثةبٍت،كورجةٌل،كفلفَعكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّصبيُّ

ففةضْتكعي ةُه.

فقةَلكسعٌد:كيةكرسوَلكلهللكمةكهذل؟)2) 

محاَء«)3).  فقةَل:ك»هذِه رمحٌة جعلها اهلل يف قلوِب عبادِه، إنيّام يرحُم اهلل مْن عبادِه الريّ

كهذلكلّاذيكأخَذك كعىلكلاّصربكولاّتسريمكاقضةِءكلهللكوتقديله،كفإنَّ »إنَّ هلليِّ ما أخَذ«كمع ةُه:كلحلثُّ
م كْمك ةَنكاُهكالكاكْم،كفرْمكيأخذكإاّلكمةكهَوكاُه،كفي بغيكأاّلكجتزعولك امكالكجيزعكمِنكلسرتّدْتكم ُهك

وديعًا،كأْوكعةريًا.

»ولُه ما أعطى«كفامكوهبُهكاكْمكايَسكخةرجًةكعْنكمركه،كبْلكهَوكEكيفعُلكفيِهكمةكيشةُء.ك

كمنكيأيتكقدكلنقىضكأجرهك ى«كمع ةُه:كلصربول،كوالكجتزعول؛كفإنك لَّ »وكلٌّ عندُه بأجٍل مسمًّ
لملسّشى،كفشحةٌلكتقّدمه،كأوكتأّخلهكع ه.

فإذلكعرشتمكهذلك رهكفةصربول،كولحتسبولكمةكنزلكبكم)4).

من فوائد احلديث:

فيِه:كجولُزكلستحضةركذويكلافضلكارشحترِضكالجةِءكدعةئهْم.

وفيِه:كجولُزكلاقسمكعريهْمكاذاَك.

وفيِه:كجولُزكلمليشكإىلكلاّتعزياكولاعيةدةكبغرِيكإذنكبخالِفكلاوايشا.

)1(ككمع ةُه:كهلةكصوتكوحرشجاك صوِتكلملةءكإذلكأاقَيكيفكلاقلباكلابةايا.
فأعرشُهك فذ لُه،ك نيَسك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك ك أنَّ ك وظنَّ لاعنيكحللم،ك دمعك ك وأنَّ لابكةءكحللم،ك أنولعك كمجيعك أنَّ كسعدك )2(ككظنَّ
كجمّلدكلابكةءكودمَعكبعنٍيكايَسكبحللٍم،كوالكمكلوه،كبْلكهَوكرمحاكوفضيرا،كوإّنامكلملحّلمكلا ّوح،ك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصأنَّ

ولا ّدب،كولابكةءكلملقلونكهبام.
)3(ككرولهكلابخةريك]1284[،كومسرمك]923[.

)4(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]226/6[.
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وفيِه:كلستحبةُبكإبللركلاقسم.

وفيِه:كأمُلكصةحِبكلملصيباكبةاّصرِبكقبلكوقوعكلملوت؛كايقَعكوهَوكمستشعلكبةاّلضةكمقةومًةك

ارحزِنكبةاّصرِب.

وفيِه:كإخبةُركمْنكيستدعيكبةألمِلكلّاذيكيستدعىكمْنكأجره.

وفيِه:كتقديُمكلاّسالمكعىلكلاكالم.

وفيِه:كعيةدُةكلملليِض،كواْوك ةَنكمفضوالً،كأْوكصبّيًةكصغريًل.ك

وفيِه:كلستفهةُمكلاّتةبعكمْنكإمةمهكعاّمكيشكلكعريِهكممّةكيتعةرضكظةهله.

وفيِه:كحسُنكلألدِبكيفكلاّسؤلِل؛كاتقديشِهكقواهك»يةكرسولكلهللك»عىلكلالستفهةم.ك

وفيِه:كلارّتغيُبكيفكلاّشفقاكعىلكخرقكلهلل،كولاّلمحاكهلْم.

وفيِه:كلارّتهيُبكمْنكقسةوِةكلاقرب،كومجوِدكلاعني.

وفيِه:كجولُزكلابكةءكمْنكغريكنوحكونحوه)1). 

وكان يعلّمهم كيفّية الصرب:

كملسو هيلع هللا ىلصكبةملأٍةكتبكيكع َدكقرٍبكعىلكصبّيكهلة،كفقةَل:ك كلا ّبيُّ Iكقةَل:كملَّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍكك

»اتيّقي اهلل واصربي«)2). 

قةاْت:كإايَككع ّي،كفإّنَككملْكتصْبكبشصيبتي،كوملْكتعلفُه)3).

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]158/3[.
)2(ككيفكرولياكأيبكنعيم:كيةكأماكلهللكلّتقيكلهللّ،كقةَلكلاقلطبّي:كولاّظةهلكأّنُهك ةَنكيفكبكةئهةكقدركزلئدكمْنكنوح،كأْوكغريه،ك

وهلذلكأملهةكبةاّتقوى.كفتحكلابةريك]149/3[.
)3(ككأْي:كخةطبتهكبذاَك،كوملْكتعلفكأّنُهكرسولكلهللّ.
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كملسو هيلع هللا ىلص)1).  فقيَلكهلة:كإّنُهكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفرْمكجتْدكع دُهكبّولبنَي)2).  فأتْتكبةَبكلا ّبيِّ

فقةاْت:كملْكأعلفَك.ك

دمِة األوىل«)3).  رُب عنَد الصيّ فقةَل:ك»إنيّام الصيّ

لملصيبا،ك مفةجأةك ع دك مةك ةَنك عريِهكصةحبهك لّاذيكحيشدك لاّصرَبك ك أنَّ »لملع ى:ك :ك لخلّطةيبُّ قةَلك
بخالِفكمةكبعدكذاَككفإّنُهكعىلكلألّيةمكيسرو«)4).كواذاككقيل:ك لكيشءكيبدأكصغريًلكثمكيكربكإالك

لملصيبا،كفإهنةكتبدأك بريةكثمكتصغل.ك

ٍة بشديّ بليَت  إذا  تجزع�نَّ  مقامهاال  ي�����دوُم  ال  ��دائ��َد  ال��شيّ إنَّ 

لورودها الف��تى  ن��اَم  ٍة  ش��ديّ امهاكْم  أييّ أدب���رْت  حتيّى  ه��بَّ  م��ا 

فإنيّها ماِن؛  الزيّ نوِب  على  وسالمهافاصبْر  ب��رده��ا  ويبقى  مت��يض، 

قةَلكلاّزينكبنكلمل ري:ك»فةئدُةكجولِبكلمللأةكبذاَككأهّنةكمّلةكجةءْتكطةئعاكملةكأملهةكبِهكمَنكلاّتقوى،ك

كحّقكهذلكلاّصرِبكأْنكيكونكيفكأّولكلحلةل،ك كهلةكأنَّ ولاّصربكمعتذرًةكعْنكقوهلةكلاّصةدركعِنكلحلزِن؛كبنّيَ

فهَوكلّاذيكيرتّتبكعريِهكلاّثولب«.كلنتهى)5). 

كهبةكرجلكفقةَلكهلة:كإّنُهكرسـولكلهللّ،كفقةاْت:كمةكعلفته(،كوزلَدكمسـرمكيفك )1(ككيفكروليـاكاربخـةريك]7154[:ك)فشلَّ
رولياكاُه:ك»فأخذهةكمثلكلملوت«كأْي:كمْنكمّدةكلاكلبكلّاذيكأصةهبةكمّلةكعلفْتكأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكخجاًلكم ُهكومهةبا.

)2(ككفةئدةكهذِهكلجلشراكأّنُهكمّلةكقيَلكهلةكإّنُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكلستشعلْتكخوفًة،كوهيباكيفكنفسهة،كفتصّورْتكأّنُهكمثلكلملروكك
اُهكحةجٌبكوبّولٌبكيش عكلا ّةسكمَنكلاوصولكإايِه،كفوجدِتكلألملكبخالِفكمةكتصّورتُه.كلافتحك]149/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1283[كومسرمك]926[.
)4(ككفتحكلابةريك]150/3[.
)5(ككفتحكلابةريك]150/3[.
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من فوائد احلديث:

فيِه:كمةك ةَنكفيِهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلاّتولضع،كولاّلفقكبةجلةهِل.

وفيِه:كمسةحمُاكلملصةِب،كوقبولكلعتذلره.

كأحد.ك وفيِه:كمالزمُاكلألمِلكبةملعلوِف،كولا ّهِيكعِنكلمل كلكمَعك لِّ

وفيِه:كلالعتذلُركإىلكأهلكلافضِلكإذلكأسةَءكلإلنسةُنكأدبهكمعهْم.ك

كلاقةيَضكالكي بغيكاُهكأْنكيّتخَذكمْنكحيجبُهكعْنكحولئجكلا ّةِس. وفيِه:كأنَّ

كمْنكأمَلكبشعلوٍفكي بغيكاُهكأْنكيقبل،كواْوكملْكيعلفكلآلمَل.ك وفيِه:كأنَّ

كلجلزَعكمَنكلمل هّيةتكألملِهكهلةكبةاّتقوىكمقلونًةكبةاّصرِب.ك وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كلارّتغيُبكيفكلحتاملكلألذىكع دكبذِلكلا ّصيحِا،كونرشكلملوعظا)1). 

وكان يبنّيُ للمصاب أجَر املصيبة وثواَب االحتساِب عليها:

مْنكأصحةبِه،ك نفٌلك إايِهك إذلكجرَسكجيرُسك كلهللكملسو هيلع هللا ىلصك نبيُّ قةَل:ك ةَنك Iك إيةٍسك بِنك قّلَةك عنك

وفيهْمكرجٌلكاُهكلبٌنكصغرٌيكيأتيِهكمْنكخرِفكظهلِه،كفيقعدُهكبنَيكيديِه.

كملسو هيلع هللا ىلص: »أحتبيُّه؟«. فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأحّبَككلهللك امكأحّبُه. 

فامَتك]أي:كلاواد[،كفةمت َعكلاّلجُلكأْنكحيرَضكلحلرقَاكاذ ِلكلب ِه،كفحزَنكعريِه.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»مايل ال أرى فالنًا؟«. ففقدُهكلا ّبيُّ

قةاول:كيةكرسوَلكلهللكب ّيُهكلّاذيكرأيتُهكهرَك.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]150/3[.
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ام كاَن  كقةَل:ك»يا فالُن، أييّ كملسو هيلع هللا ىلصكفسأاُهكعْنكب ّيِهكفأخربُهكأّنُهكهرَك،كفعّزلُهكعريِه،كثمَّ فرقيُهكلا ّبيُّ

أحبُّ إليَك أْن متتيَّع بِه عمرَك، أْو ال تأيت غدًا إىل باٍب مْن أبواِب اجلنيِّة إاليّ وجدتُه قْد سبقَك إليِه، 

يفتحُه لَك؟«.

. كإيلَّ كلهللِّ،كبْلكيسبق يكإىلكبةِبكلجل ِّا،كفيفتحهةكيلكهلَوكأحبُّ قةَل:كيةكنبيَّ

قةَل:ك»فذاَك لَك«.

فقةَلكرجُل:كيةكرسوَلكلهللكأاُهكخةّصًاكأْمكاكّر ة؟

قةَل:ك»بْل لكليّكْم«)1). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كيقوُلكلهللكتعةىل:ك»ما لعبدي املؤمِن عندي  وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

نيا، ثمَّ احتسبُه إاليّ اجلنيُّة«)2).  جزاٌء إذا قبضُت صفييُّه مْن أهِل الديّ

كمْنكحيّبُهكلإلنسةُن،كولملللُدكبةاقبِض:كقبُضك »صفييّه«كهَوكلحلبيُبكلملصةيفك ةاواِد،كولألِخ،كو لِّ

روحه،كوهَوكلملوُت.

»ثمَّ احتسبُه«كصرَبكعىلكفقدهكرلجيًةكلألجَلكمَنكلهللكعىلكذاَك،كولالحتسةُب:كطرُبكلألجِلكمَنك

لهللكتعةىلكخةاصًة)3). 

وعنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِص J قةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكصىّلكلهللكعريِه:ك

»إنَّ اهلل ال يرىض لعبدِه املؤمِن إذا ذهَب بصفييِّه مْن أهِل األرِض، فصرَب واحتسَب، وقاَل ما 

أمَر بِه بثواٍب دوَن اجلنيِّة«)4). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]2088[كوأمحدك]15168[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص162[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6224[.

)3(ككفتحكلابةريك]242/11[.
)4(ككرولهكلا سةئي]1871[،كوحّس هكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص23[.
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ُه  أميّ ليجرُّ  قَط  السيّ إنَّ  بيدِه  »واليّذي نفيس  قةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ Iكعِنك بِنكجبٍلك وعْنكمعةِذك

برسرِه إىل اجلنيِّة إذا احتسبتُه«)1). 

ةكفهَيكمةكيبقىكبعدكلاقطع)2).  ُر«كبفتحتنِي:كهَوكمةكتقطعُهكلاقةبرُا،كوأّمةكلارّسّ و»الرسيّ

عنكرشيحكقةل:ك»إينكألصةُبكبةملصيبِا،كفأمحُدكلهللكعريهةكأربَعكمّللٍت:

أمحدهكإذكملكتكْنكأعظَمكممةكهي.

وأمحدهكإذكرزق يكلاصرَبكعريهة.

وأمحدهكإذكوّفق يكاالسرتجةِع؛كملةكأرجوكفيهكمنكلاثولِب.

وأمحدهكإذكملكجيعرهةكيفكدي ي«)3). 

ويبنّيُ هلم أن املصائَب تكّفُر اخلطايا:

تصيُب  مصيبٍة  مْن  »ما  لهللكملسو هيلع هللا ىلص:  رسوُلك قةَلك قةاْت:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ زوِجك  J عةئشَا  عْنك

وكِة يشاكها«)4).  َر اهلل هبا عنُه حتيّى الشيّ املسلَم إاليّ كفيّ

أمَّ  يا  »أبرشي  فقةَل:ك وأنةكمليضا،ٌك قةاْت:كعةدينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك  J لاعالِء ك أمِّ وعْنك
ِة«)5).  هِب، والفضيّ العالِء، فإنَّ مرَض املسلِم يذهُب اهلل بِه خطاياُه، كام تذهُب النيّاُر خبَث الذيّ

كلاعالءكهَيكعّشاكحكيمكلبنكحزلمكو ةنْتكمَنكلملبةيعةت)6).  :كوأمُّ قةَلكلمل ذريُّ

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]1609[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7064[.
)2(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجهك]489/1[.

)3(ككرولهكلابيهقيكيفكمعبكلإليامنك]9980[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5640[،كومسرمك]2572[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2688[،كوصّححهكلألابةينكيفكلاسرسراكلاصحيحاك]714[.
)6(ككلارتغيبكولارتهيبك]148/4[.
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إن كانت صغرية هّينة: بل وأخرب أن كل مصيبة تصيب املسلم له فيها أجر و

وال  نصٍب،  مْن  املسلَم  يصيُب  »ما  قةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ عِنك Iك ك لخلدريِّ سعيٍدك أيبك وعْنك
َر اهلل هبا مْن خطاياُه«)1).  وكِة يشاكها إاليّ كفيّ ، حتيّى الشيّ وصٍب، وال همٍّ وال حزٍن، وال أًذى وال غمٍّ

وعْنكعبِدكلهللكبنكمسعودكIكقةَل:كدخرُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيوعُك،كفشسستُهك

بيدي،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإّنَككاتوعُككوعكًةكمديدًل)2). 

قةَل:ك»أجْل، إينيّ أوعُك كام يوعُك رجالِن منكْم«.

كاَككأجليِن؟ قرُت:كذاَككأنَّ

َر اهلل هبا سييّئاتِه  قةَل:ك»أجْل ذلَك كذلَك، ما مْن مسلٍم يصيبُه أًذى شوكٌة فام فوقها إاليّ كفيّ
جرُة ورقها«)3).  كام حتطُّ الشيّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يصرّبهم عىل البالء، ويعدهم إن صربوا باجلنة.

فقةَل:ك يعّذبوَن،ك بعاّمٍر،كوأهرِه،كوهْمك ك ملَّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك أنَّ Lك لهللك بنكعبِدك عْنكجةبِلك
ٍر وآَل يارٍس ]ويفكروليا:كصربًا آَل يارٍس[؛ فإنَّ موعدكُم اجلنيُّة«)4).  »أبرشوا آَل عاميّ

وعنكعطةِءكبِنكأيبكربةٍحكقةل:كقةلكيلكلبُنكعّبةٍسكL:كأالكأريَككلملأًةكمْنكأهِلكلجل ِّا؟

قرُت:كبىل.

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةاْت:كإيّنكأرصُع،كوإينكأتكّشُف،كفةدُعكلهللكيل! قةَل:كهذهكلمللأُةكأتِتكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »إْن شئِت صربِت ولِك اجلنيُّة، وإْن شئِت دعوُت اهلل أْن يعافيِك«. فقةلكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكلابخةري]5642[،كومسرمك]2573[.
)2(ككلاوعك:كأملُكلحلّشى.كلا هةياك]5453[[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5648[،كومسرمك]2571[.
)4(ككرولهكلحلة مك]5666[،كوصححهكلألابةينكيفكختليجكفقهكلاسريةك]103[.
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فقةات:كأصرُب.

ثمكقةاْت:كإيّنكأتكّشُف!كفةدُعكلهللكيلكأْنكالكأتكّشَف،كفدعةكهلة)1). 

ويفكلحلديثكأنكلاّصرَبكعىلكباليةكلاّدنيةكيورُثكلجل َّا)2). 

عظمْت وإْن  بالبلوى  الله  ينعُم  بالنيّعِمقْد  القوِم  بعَض  اهلل  ويبتيل 

فكان يسيّل املصاب بالبشارة باجلنة واألجر العظيم:

كIكقةَل:كجةءِتكلملأٌةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهلل،ك عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ

ذهَبكلاّلجةُلكبحديثَك،كفةجعْلكا ةكمْنكنفسَككيومًةكنأتيَككفيِهكتعّرش ةكممّةكعّرشَككلهلل.

قةَل:ك»اجتمعَن يوَم كذا وكذا«.

ُم  كقةَل:ك»ما منكنَّ مِن امرأٍة تقديّ كممّةكعّرشُهكلهلل،كثمَّ كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفعّرشهنَّ فةجتشعَن،كفأتةهنَّ

بنَي يدهيا مْن ولدها ثالثًة إاليّ كانوا هلا حجابًا مَن النيّاِر«.

فقةاِتكلملأٌة:كولث نِي،كولث نِي،كولث نِي؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »واثننِي، واثننِي، واثننِي«)3). 

عْنك حمّدثيك أنَتك فامك لب ةِن،ك يَلك مةَتك قْدك إّنُهك هليلَة:ك أليبك قرُتك قةَل:ك حّسةَنك أيبك وعْنك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبحديٍثكتطّيُبكبِهكأنفس ةكعْنكموتةنة؟ك

قةَل:ك»نعْم. صغارهْم دعاميُص)4) اجلنيِّة يتلقيّى أحدهْم أباُه، أْو قاَل أبويِه، فيأخُذ بثوبِه، أْو 

)1(ككرولهكلابخةريك]5652[،كومسرمك]2576[،كوقدكسبق.
)2(ككفتحكلابةريك]115/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]102[،كومسرمك]2634[.
)4(ككمجعكدعشوص،كوهيكدويباكتكونكيفكمست قعكلملةء.كلا هةياك]120/2[.
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قاَل بيدِه، كام آخُذ أنا بصنفِة ثوبَك هذا)1)، فال يتناهى، أْو قاَل: فال ينتهي، حتيّى يدخلُه اهلل وأباُه 

اجلنيَّة«)2). 

اهلل  قاَل  العبِد  ولُد  ماَت  »إذا  قةل:ك كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك أنَّ Iك ك أيبكموسىكلألمعليِّ وعْنك

ملالئكتِه: قبضتْم ولَد عبدي؟ فيقولوَن: نعْم. 

محدَك  فيقولوَن:  عبدي؟  قاَل  ماذا  فيقوُل:  نعْم،  فيقولوَن:  فؤادِه؟  ثمرَة  قبضتْم  فيقوُل: 

وُه بيَت احلمِد«)3).  واسرتجَع، فيقوُل اهلل: ابنوا لعبدي بيتًا يف اجلنيِّة، وسميّ

وكان حيثُّ من أصيب بصيبة أن يتعّزى بصبية من أعظم املصائب، وهي فقده ملسو هيلع هللا ىلص:

عْنكعةئشَا J قةاْت:كفتَحكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةبًةكبي ُه،كوبنَيكلا ّةِس،كأْوك شَفكسرتًل،كفإذلك

لا ّةُسكيصّروَنكورلَءكأيبكبكٍل.

فحشَدكلهللكعىلكمةكرأىكمْنكحسِنكحةهلْمكرجةَءكأْنكخيرفُهكلهللكفيهْمكبةّاذيكرآهْم.

ام أحٍد مَن النيّاِس أْو مَن املؤمننَي أصيَب بمصيبٍة؛ فليتعزَّ بمصيبتِه  ا النيّاُس، أييّ فقةَل:ك»يا أهييّ

تي لْن يصاَب بمصيبٍة بعدي أشدَّ عليِه مْن  ب عِن املصيبِة اليّتي تصيبُه بغريي، فإنَّ أحدًا مْن أميّ

مصيبتي«)4). 

وتجليِّد مصيبٍة  ل��ك��لِّ  خمليِّداص��ب��ْر  غ��رُي  امل���رَء  ب���أنَّ  واع��ل��ْم 

بها تسلو  مصيبًة  ذك���رَت  ِدف��إذا  حمميّ بالنيّبيِّ  مصابَك  ف��اذك��ْر 

)1(ككأي:كبطلفه
)2(ككرولهكمسرمك]2635[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]1021[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]795[.
)4(ككرولهكلبنكمةجهك]1599[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7879[.



تعامالت النبي 304

وكان يعلّمهْم ما يقولون عند نزول املصيبة:

]ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  تعةىل:ك قةلك

چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ[ك]لابقلة:157-155[.

كسرشَا J قةاْت:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»ما مْن مسلٍم تصيبُه مصيبٌة،  عْنكأمِّ

ا إليِه راجعوَن، الليّهمَّ أجرين يف مصيبتي، وأخلْف يل خريًا منها؛ إاليّ  ا هلليِّ وإنيّ فيقوُل ما أمرُه اهلل: إنيّ

أخلَف اهلل لُه خريًا منها«.

أّوُلكبيٍتكهةجَلكإىلك كلملسرشنَيكخرٌيكمْنكأيبكسرشَا؟ك قةاْت:كفراّمكمةَتكأبوكسرشَا،كقرُت:كأيُّ

كإيّنكقرتهة،كفأخرَفكلهللكيلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1).  رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟كثمَّ

وكان ينهاهم عن الّدعاء عىل النفِس عند وقوِع املصيبة:

قةَلك قةَل:ك Lك لهللك عبِدك بِنك جةبِلك عْنك عشومًة:ك مم وٌعك ولألهِلك لا فِس،ك عىلك لادعةُءك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تدعوا عىل أنفسكْم، وال تدعوا عىل أوالدكْم، وال تدعوا عىل خدمكْم، وال 

تدعوا عىل أموالكْم؛ ال توافقوا مَن اهلل تبارَك وتعاىل ساعَة نيٍل فيها عطاٌء؛ فيستجيَب لكْم«)2). 

كسرشَا J قةاْت:كدخَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأيبك ويش عكخصوصًةكع دكلملصيبا:كعْنكأمِّ

وَح إذا قبَض تبعُه البرُص«. كقةَل:ك»إنَّ الريّ كبرصُهك]أي:كمخَص[،كفأغشضُه،كثمَّ سرشَا،كوقْدكمقَّ

كنةٌسكمْنكأهرِه. فضجَّ

نوَن عىل ما تقولوَن«)3).  فقةَل:ك»ال تدعوا عىل أنفسكْم إاليّ بخرٍي؛ فإنَّ املالئكَة يؤميّ

)1(ككرولهكمسرمك]918[.
)2(ككرولهكمسرمك]3014[.

)3(ككأي:كيفكدعةئكْمكمْنكخريكأْوكرّش.
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نَي، واخلفُه يف عقبِه يف الغابريَن،  كقةَل:ك»الليّهمَّ اغفْر ألب سلمَة، وارفْع درجتُه يف املهدييّ ثمَّ
ْر لُه فيِه«)1).  واغفْر لنا ولُه يا ربَّ العاملنَي، وافسْح لُه يف قربِه ونويّ

من فوائد احلديث:

يقبحك أاّلك فيِهك قةاول:كولحلكشاك لملسرشوَنكعىلكذاَك.ك لملّيِت،كوأمجَعك فيِه:كلستحبةُبكإغامِضك
بش ظلِهكاْوكتلَككإغامضه.

وفيِه:كلستحبةُبكلاّدعةِءكارشّيِتكع َدكموته،كوألهرِه،كوذّرّيتهكبأموِركلآلخلةكولاّدنية)2). 

وكان ينهى عن التسّخط والنياحة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجةَءكيعوُدكعبَدكلهللكبَنكثةبٍت،كفوجدُهكقْدكغرَبك عنكجةبَلكبَنكعتيٍككI:كأنَّ
عريِه،كفصةَحكبِهكفرْمكجيبُه)3).

بيِع!«.  فةسرتجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:ك»غلبنا عليَك يا أبا الريّ

فصةَحكلا ّسوُة،كوبكنَي.

. فجعَلكجةبٌلكيسّكتهنَّ

، فإذا وجَب فال تبكنيَّ باكيٌة«)4)  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »دعهنَّ

قةاول:كيةكرسوَلكلهللكومةكلاوجوُب؟ك

قةَل:ك»إذا ماَت«.

فقةاْتكلب تُه:كولهللكإْنك  ُتكألرجوكأْنكتكوَنكمهيدًل،كفإّنَكك  َتكقْدكقضيَتكجهةزَك!!ك

)1(ككرولهكمسرمك]920[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]223/6[.

كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكصةَحكعريِه كلألملَكولمللَضكلّاذيك ةَنكبِهكغرَبكعريِهكحّتىكم عُهكمْنكجمةوبِاكلا ّبيِّ )3(ككيع ي:كأنَّ
)4(ككأي:كبكةءكخمصوصًةكممةكجلتكبهكلاعةدة.
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هادَة؟«. وَن الشيّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل قْد أوقَع أجرُه عىل قدِر نييّتِه، وما تعديّ

قةاول:كلاقتُلكيفكسبيِلكلهلل.

هداُء سبعٌة سوى القتِل يف سبيِل اهلل: املطعوُن شهيٌد، والغرُق  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »الشيّ

شهيٌد، وصاحُب ذاِت اجلنِب شهيٌد، واملبطوُن شهيٌد، واحلرُق شهيٌد، واليّذي يموُت حتَت اهلدِم 

شهيٌد، واملرأُة متوُت بجمٍع)1) شهيٌد«)2). 

وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»ليَس منيّا مْن رضَب اخلدوَد، وشقَّ اجليوَب، ودعا بدعوى اجلاهلييِّة«)3). 

ال  اجلاهلييِّة  أمِر  مْن  تي  أميّ يف  »أربٌع  قةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيَّ ك أنَّ Iك ك لألمعليَّ مةاٍكك أيبك عْنك

: الفخُر يف األحساِب، والطيّعُن يف األنساِب، واالستسقاُء بالنيّجوِم، والنيّياحُة«. يرتكوننَّ

وقةَل:ك»النيّائحُة إذا ملْ تتْب قبَل موهتا؛ تقاُم يوَم القيامِة، وعليها رسباٌل مْن قطراٍن، ودرٌع 

مْن جرٍب«)4). 

وكان ينهاهم عن التضّجر من املرض، والسبِّ والشتم:

كلاّسةئِبكفقةَل:ك»ما لِك يا أمَّ  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكعىلكأمِّ عنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكL:كأنَّ

ائِب، تزفزفنَي«)5).  السيّ

قةاْت:كلحلّشى،كالكبةرَككلهللكفيهة.ك

)1(ككأْي:كتوتكويفكبط هةكواد.كلا هةياك]296/1[
)2(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]552[،كولا سةئيك]1846[،كوأبوكدلودك]3111[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك

]ص40[.
.I3(ككرولهكلابخةريك]1297[،كومسرمك]103[كعنكعبدكلهللكبنكمسعودك(

)4(ككرولهكمسرمك]934[.
)5(ككمع ةُهكتتحّل نَيكحل اكمديدةكأْيكتلعديَن.كرشحكلا وويك]131/16[.
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ا تذهُب خطايا بني آدَم كام يذهُب الكرُي خبَث احلديِد«)1).  ى فإنيّ فقةَل:ك»ال تسبيّي احلميّ

فإنكلحلديَدكإذلكصهَلكيفكلا ةِر؛كذهَبكخبثهكوبقَيكصةفية،ك ذاككلحلّشىكتفعُلكبةإلنسةن.

كيعودُه،كفقةَلكاُه:ك»ال بأَس، طهوٌر  كملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكعىلكأعلليبٍّ كلا ّبيَّ وعنكلبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

إْن شاَء اهلل«.

قةَل:كطهوٌر!ك اّل،كبْلكهَيكمّحىكتفوُركأْوكتثوُر،كعىلكميٍخك برٍي،كتزيلُهكلاقبوَر!

كملسو هيلع هللا ىلص: »فنعْم إذًا«)2). فقةَلكلا ّبيُّ

وروىكمعشلكعنكزيدكبنكأسرمكأنكلألعلليبكمةتكبعدكذاك)3). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كأّنُهكالكنقَصكعىلكلإلمةمكيفكعيةدةكمليضكمْنكرعّيتهكواْوك ةَنكأعللبّيًةكجةفية،كوالكعىل 

لاعةملكيفكعيةدةكلجلةهل؛كايعّرشُهكويذّ لُهكبامكي فعُه،كويأملُهكبةاّصرِب؛كائاّلكيتسّخطكقدركلهللكفيسخطك

عريِه.

وفيِه:كأّنُهكي بغيكارشليِضكأْنكيترّقىكلملوعظاكبةاقبوِل،كوحيسنكجولبكمْنكيذّ لُهكبذاَك.ك

وفيِه:كأنكلاّس ّاكأنكخيةطَبكلاعريُلكبامكيسّريِهكمنكأملِهكبتذ ريهكبةاكفةرةكاذنوبِه،كوتطهريهكمنك

إىلك يرت ُهك والك ولاعةفيَا،ك لألجَلك اهك فيجشُعك ع ه،ك ويفّلُجك ذنوبه،ك سيكّفُلك لهللك بأنك ويذّ لهك آثةمه،ك

ك)4).  نزغةتكلاشيطةِن،كولاّسخط،كفلبامكجةزلهكلهللكبةاتسّخط،كوبسوءكلاظنِّ

)1(ككرولهكمسرم]2575[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3616[.

)3(ككرشحكلابخةريكالبنكبطةلك]473/17[.
)4(ككفتحكلابةريك]119/10[،كرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]477/17[.
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قةلكلبنكلجلوزي:ك»وقدكخذَلكخرٌقك ثرٌيكع دكموِتكأحبةهبم،كفش همكمنكخّلقكثوبُه،كوم همك
منكاطم،كوم همكمنكلعرتَض!!

الب ته،ك واٌدك فامتك لجلامعا،ك حيةفُظكعىلك و ةنك لاثامنني،ك قةرَبك قدك رجاًلك بريًلك رأيُتك واقدك
فقةل:كمةكي بغيكألحدكأنكيدعَو،كفإنهكمةكيستجيب.

ثمكقةل:كإنكلهللكيعةندنة،كفامكيرتككا ةكوادل!!

فعرشُتكأنكصرولتهكوفعرهكارخرِيكعةدٌة،كألنهكالكي شُأكعنكمعلفٍا،كوإيامٍن.

وهؤالءكلاذينكيعبدونكلهللكعىلكحلٍف«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ينهى من نزلت به مصيبٌة أن يتميّن املوَت للرّضِّ الذي نزل به:

كملسو هيلع هللا ىلص: »ال يتمنيّنيَّ أحدكْم املوَت مْن رضٍّ أصابُه.  عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةل:كقةَلكلا ّبيُّ
ني إذا كانْت الوفاُة خريًا  فإْن كاَن ال بدَّ فاعاًل فليقْل: الليّهمَّ أحيني ما كانِت احلياُة خريًا يل، وتوفيّ

يل«)2). 
كفيهكنوَعكلعرتلٍض،ك ،كألنَّ كلاّدنيويِّ وقواه:ك»مْن رضيّ أصابُه«كمحرُهكمجةعٌاكمَنكلاّسرفكعىلكلارّضِّ

ومللغشٍاكارقدِركلملحتوِم.

كبأْنكخيَشكفت ًاكيفكدي ه؛كملْكيدخلكيفكلا ّهي)3).  كلألخلويَّ فإْنكوجَدكلارضَّ

أْوكحم اك فةقا،ك بِهكمْنك نزَلك ك لاّترصيُحكبكللهِاكت ّيكلملوت؛كارضٍّ لا ّووّي:ك»يفكلحلديث:ك قةَلك
،كونحوهكمْنكمشةّقكلاّدنية. بعدوٍّ

فأّمةكإذلكخةَفكرضرًل،كأْوكفت اكيفكدي هكفالك للهاكفيِه؛كملفهوِمكهذلكلحلديث«)4). 

)1(ككلاثبةتكع دكلملامتك]41/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5671[،كومسرمك]2680[.

)3(ككفتحكلابةريك]128/10[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]8/17[.
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ك Iكيفكآخلكحيةيت:ك»لاّرهمَّ وقْدكفعَلكذاَككبعُضكلاسرِف:كفقدكقةلكعشلكبنكلخلطةبك
 ربْتكس ّي،كوضعفْتكقّويت،كولنترشْتكرعّيتي؛كفةقبض يكإايككغرَيكمضّيٍعكوالكمفّلٍط«)1). 

ك وعنكأيبكسرشاكبنكعبدكلالمحنكقةل:كعدُتكأبةكهليلَة،كفس دتهكإىلكصدري،كثمكقرُت:كلارهمَّ
لمِفكأبةكهليلَة.

كالكتلجعهة،كثمكقةَل:كإِنكلستطعَتكيةكأبةكسرشَاكأْنكتوَت؛كفشْت. فقةل:كلارهمَّ

كلحليةَة. فقرُت:كيةكأبةكهليلَةكإنةكا حبُّ

كإىلكأحدهْمكمَنك كعىلكلاعرامِءكزمةٌنكلملوُتكأحبُّ فقةَل:كولّاذيكنفُسكأيبكهليلَةكبيدِه؛كايأتنيَّ

كأحد ْمكقرَبكأخيِهكفيقوُل:كايت يكمكةنُه)2).  لاّذهِبكلألمحِل،كايأتنيَّ

بعبادَك  أردَت  »وإذا  Lكملفوعًة،كوفيه:ك لبِنكعبةسك كعىلكذاككرصلحًاكحديُثك ويدلُّ

فتنًة؛ فاقبضني إليَك غرَي مفتوٍن«)3). 

ُف املسلم أن طوَل العمِر خرٌي له ولو كان مريضًا: ويعريّ

طوُلكلاعشِلكخرٌيكارشؤمِن؛كألنهك ّرامكطةَلكعشلُهكلزدلَدكمنكلاعشِلكلاصةاِح.ك

كلا ّةِسكخرٌي؟ كرجاًلكقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كأيُّ عْنكأيبكبكلَةكIكأنَّ

قةَل:ك»مْن طاَل عمرُه، وحسَن عملُه«.

؟ كلا ّةِسكرشٌّ قةَل:كفأيُّ

قةَل:ك»مْن طاَل عمرُه، وساَء عملُه«)4). 

)1(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]1560[.
)2(ككرولهكلحلة مك]8581[،كوصححهكعىلكرشطكلاشيخنيكوولفقهكلاذهبي.

)3(ككرولهكلارتمذيك]3233[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]684[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]2330[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3297[.
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مولصرِاك منك حيلَمك لملوت؛ك يالك ك يتشنَّ فالك ملٌض،ك أصةبُهك أوك ضةئقٍا،ك يفك لملسرُمك وقَعك فإذلك
لاعشِلكلاصةاِح.ك

ُه  ا حمسنًا؛ فلعليّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ال يتمنيّى أحدكْم املوَت، إميّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
ُه يستعتُب)1)«)2).  ا مسيئًا؛ فلعليّ يزداُد، وإميّ

ُه إذا ماَت أحدكْم  وافظكمسرم:ك»ال يتمنيّى أحدكْم املوَت، وال يدُع بِه مْن قبِل أْن يأتيُه؛ إنيّ
ُه ال يزيُد املؤمَن عمرُه إاليّ خريًا«. انقطَع عملُه، وإنيّ

قةلكلبنكحجل:ك»فيِه:كإمةرٌةكإىلكتغبيطكلملحسنكبإحسةنِه،كوحتذيلكلمليسءكمْنكإسةءته.

كعىلكإحسةنه،كولالزديةدكم ُه. فكأّنُهكيقول:كمْنك ةَنكحمس ًة؛كفريرتْككت ّيكلملوِت،كوايستشلَّ

ومْنك ةَنكمسيئًة؛كفريرتْككت ّيكلملوت،كوايقرْعكعِنكلإلسةءة؛كائاّلكيشوتكعىلكإسةءته،كفيكونك
عىلكخطل«)3). 

وكان ربام منع املصاَب من رؤية فقيده بعد موته خوفًا عليه من اجلزع: 

:Lفشنكذاك:كقصتهكمعكصفّياكبعدكمقتلكأخيهةكمحزَةك

عْنكعلوَةكقةَل:كأخربينكأيبكلاّزبرُيكIكأّنُهكمّلةك ةَنكيوُمكأحٍدكأقبرِتكلملأٌةكتسعى،كحّتىكإذلك
كملسو هيلع هللا ىلصكأْنكتللهْم)4)،كوقةَل:ك»املرأَة، املرأَة«.  ةدْتكأْنكترشَفكعىلكلاقتىلكقةَل:كفكلَهكلا ّبيُّ

أْنك قبَلك فأدر تهةك إايهة،ك أسعىك فخلجُتك صفّيُا،ك أّميك أهّنةك فتوّسشُتك I:ك لاّزبرُيك قةَلك
ت تهَيكإىلكلاقتىل،كفردمْتكيفكصدريك-كو ةنْتكلملأًةكجردًةك–كوقةاْت:كإايَككالكأرَضكاَك.

)1(ككأي:كيسرتيضكلهللكبةإلقالعكولالستغفةر.كفتحكلابةريك]222/13[
)2(ككرولهكلابخةريك]7235[،كومسرمك]2682[.

)3(ككفتحكلابةريك]222/13[.
)4(ككويفكرولياكلابيهقيكيفكدالئلكلا بوةك]289/3[:ك لَهكأْنكتلىكمحزَةكعىلكحةاِه،كوقْدك ةَنكلملرش وَنكمّثرولكبِه،ك

فبعَثكإايهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّزبرَيكايحبسهة.
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كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعزَمكعريِك. فقرُت:كإنَّ

فوقفْت،كوأخلجْتكثوبنِيكمعهة،كفقةاْت:كهذلِنكثوبةِنكجئُتكهبامكألخيكمحزَة،كفقْدكبرغ يك
مقترُه،كفكّف وُهكفيهام.

فجئ ةكبةاّثوبنِي؛كا كّفَنكفيهامكمحزَة،كفإذلكإىلكج بِهكرجٌلكمَنكلألنصةِركقتيٌلكقْدكفعَلكبِهك امكفعَلك
كالك فَنكاُه. بحشزَة،كفوجدنةكغضةضًا،كوحيةًءكأْنكنكّفَنكمحزَةكيفكثوبنِيكولألنصةريُّ

ك كثوٌب،كفقدرنةمهةكفكةَنكأحدمهةكأ رَبكمَنكلآلخِلكفكّف ّةك لَّ فقر ة:كحلشزَةكثوٌب،كواألنصةريِّ
ولحٍدكم هامكيفكلاّثوِبكلّاذيكصةَركاُه)1). 

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككقةَل:كأتىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكمحزَةكيوَمكأحٍد،كفوقَفكعريِهكفلآُهكقْدكمّثَلكبِهك
فقةَل:ك»لوال أْن جتَد صفييُّة يف نفسها لرتكتُه حتيّى تأكلُه العافيُة)2) حتيّى حيرَش يوَم القيامِة مْن بطونا«. 

كدعةكب شلٍة)3)كفكّف ُهكفيهة،كفكةنْتكإذلكمّدْتكعىلكرأسِهكبدْتكرجالُهكوإذلكمّدْتكعىلكرجريِهك ثمَّ
بدلكرأسُه،كفخّشَلكرأسه()4). 

كلابدِنكمرصوفًةكيفكسبيرِهكتعةىلكإىلك كاُهكبِهكلألجُلكويكشَل،كويكوَنك لُّ »وإّنامكأرلَدكذاَك؛كايتمَّ
كدف ُهكوتل ُهكسولٌء«)5).  لابعِث،كأْوكايبنَيكأّنُهكايَسكعريِهكفيامكفعرولكبِهكمَنكلملثرِاكتعذيٌبكحّتىكإنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يواسيهم، وخيّفُف عنهم أمل املصيبة:

عْنكأسامَءكب ِتكعشيٍس J قةاْت:كمّلةكأصيَبكجعفٌل،كوأصحةبُه؛كدخرُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

،كوده تهْم،كونّظفتهْم. وقْدكدبغُتكأربعنَيكم يئًا)6)،كوعج ُتكعجي ي،كوغّسرُتكب يَّ

)1(ككرولهكأمحدك]1421[،كوحس هكمعيبكلألرنةؤوط.
)2(ككأي:كلاّسبةُعكولاّطرُي

)3(ككوهيكبلدٌةكخمّططٌاكمْنكصوٍف،كوقيَلكلاكسةُء.
)4(ككرولهكلارتمذيك]1016[،كوحس هكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص60[.

)5(ككحتفاكلألحوذيك]83/4[.
)6(ككلمل يئاكلجلردكيفكلادبةغ.كلا هةياك]363/4[
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فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ائتيني ببني جعفٍر«.

فأتيتُهكهبْم،كفشّشهْم،كوذرفْتكعي ةُه.

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكبأيبكأنَتكوأّميكمةكيبكيَك،كأبرغَككعْنكجعفٍلكوأصحةبِهكيشٌء؟

قةَل:ك»نعْم أصيبوا هذا اليوَم«.

ْم  وخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأهرِهكفقةَل:ك»ال تغفلوا آَل جعفٍر مْن أْن تصنعوا هلْم طعامًا؛ فإنيّ
قْد شغلوا بأمِر صاحبهْم«)1). 

»اصنعوا ألهِل  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ قةَلك نعُيكجعفٍلك مّلةكجةَءك قةَل:ك Iك بِنكجعفٍلك لهللك عبِدك وعْنك
ُه قْد جاءهْم ما يشغلهْم«)2).  جعفٍر طعامًا؛ فإنيّ

ألنفسهْم؛ك لاّطعةِمك هتيئِاك عْنك لحلزِنك مَنك يش عهْمك مةك جةءهْمك »ولملع ى:ك لملبةر فوري:ك قةلك
،كولارّضُر،كوهْمكالكيشعلوَن. فيحصُلكلهلمُّ

كاألقةرِبكولجلريلِنكهتيئُاكطعةٍمكألهِلكلملّيِت«)3).  كعىلكأّنُهكيستحبُّ :كدلَّ قةَلكلاّطيبيُّ

وربا تكّفل بشؤوهنم:

بَنكحةرثَا،ك زيَدك لستعشَلكعريهْمك بعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجيشًةك قةَل:ك بِن جعفٍر  اهلل  عبِد  عْن 
بُن  اهلل  فأمريكْم عبُد  استشهَد  أِو  قتَل  فإْن  فأمريكْم جعفٌر،  استشهَد  أِو  زيٌد،  قتَل  »فإْن  وقةَل:ك

رواحَة«.

»إنَّ إخوانكْم  لا ّةِس،كفحشَدكلهللكوأث ىكعريِه،كوقةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفخلَجكإىلك لا ّبيَّ فأتىكخربهْمك

)1(ككرولهكأمحدك]26546[كوقةلكيفكجمشعكلازولئدك]236/6[:كرولهكأمحدكوفيهكلملأتةنكملكأجدكمنكوثقهامكوالك
جلحهامكوبقياكرجةاهكثقةت.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]3132[كولارتمذيك]998[،كولبنكمةجاك]1610[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك
.]1015[

)3(ككحتفاكلألحوذيك]67/4[.
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ايَة بعدُه جعفُر بُن  ايَة، فقاتَل حتيّى قتَل أِو استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ ، وإنَّ زيدًا أخَذ الريّ لقوا العدوَّ
ايَة عبُد اهلل بُن رواحَة، فقاتَل حتيّى قتَل أِو  أب طالٍب، فقاتَل حتيّى قتَل أِو استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ

ايَة سيٌف مْن سيوِف اهلل خالُد بُن الوليِد ففتَح اهلل عليِه«. استشهَد، ثمَّ أخَذ الريّ
كأتةهْم.)1) كأمهَلكآَلكجعفٍلكثالثًةكأْنكيأتيهْمكثمَّ فأمهَلكثمَّ

فقةَل:ك»ال تبكوا عىل أخي بعَد اليوِم أْو غٍد، ادعوا يل بني أخي«. 

َق«. قةَل:كفجيَءكب ةك أّنةكأفلٌخ.كفقةَل:ك»ادعوا إيلَّ احلاليّ

فجيَءكبةحلاّلِق،كفحرَقكرءوس ة.

ا عبُد اهلل فشبيُه خلقي وخلقي«. نا أب طالٍب، وأميّ ٌد فشبيُه عميّ ا حمميّ كقةَل:ك»أميّ ثمَّ

اهلل يف صفقِة  لعبِد  وبارْك  أهلِه،  اخلْف جعفرًا يف  »الليّهمَّ  فقةَل:ك فأمةهلة،ك بيدي،ك أخَذك ك ثمَّ
يمينِه«،كقةهلةكثالَثكمللٍر.

فجةءْتكأّم ةكفذ لْتكاُهكيتش ة،كوجعرْتكتفلُحكاُه.كفقةَل:ك»العيلَة ختافنَي عليهْم، وأنا ولييّهْم 
نيا واآلخرِة؟«)2).  يف الديّ

وكان حيثُّ عىل رعاية األرامل واأليتام:

كملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةَل:ك»أنا وكافُل اليتيِم يف اجلنيِّة هكذا« وأمةرك عْنكسهِلكبِنكسعٍدكIكعِنكلا ّبيِّ
بإصبعيِهكلاّسّبةبِاكولاوسطى)3). 

اعي عىل األرملِة واملسكنِي كاملجاهِد يف  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»السيّ وعْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

ائِم ال يفطُر«)4).  سبيِل اهلل -وأحسبُهكقةَل-:كوكالقائِم ال يفرُت، وكالصيّ

)1(ككأْي:كتلَككأهرهكبعدكوفةتهكيبكوَنكوحيزنوَنكعريِهكثالثًة.
)2(ككرولهكأمحدك]1753[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص166[،كوقدكسبق.

)3(ككرولهكلابخةريك]5546[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5353[،كومسرمك]2982[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعطي بعض املصابني من املال؛ ليخّفف عنهم من مصيبتهم:

ومنكذاك:كإعطةؤهكأهَلكمكَاكبعدكفتِحكلاطةئِف،كحتىكوجَدكلألنصةُركيفكأنفسهمكميئًة.

كملسو هيلع هللا ىلصكنةسًةكمَنكلألنصةِر،كفقةَل:ك»إنَّ قريشًا حديٌث  عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كمجَعكلا ّبيُّ
أجربهْم،  أْن  أردُت  وإينيّ  بالدهم[،  وفتحك أقةرهبم،ك قتلك نحوك ]منك بجاهلييٍّة، ومصيبٍةك عهدهْم 

وأتأليّفهْم«)1). 

وقد واىس من فقَد مجيَع ماله يف سبيل الله، كام يف قصة صهيب الرومي:

عنكصهيٍبكIكقةل:كخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلملدي ِا،كوخلَجكمعهكأبوكبكٍل،كو  ُتكقدك
مهشُتكمعهكبةخللوِج،كفصّدينكفتيةٌنكمنكقليٍش،كفجعرُتكايرتيكترَككأقوُمكالكأقعُد،كفقةاول:كقدك

مغرهكلهللكع كمكببط ه.

وملكأ نكمة يًة،كف ةمول.

فخلجُت،كوحلق يكم همكنةٌسكبعدكمةكرسُتكيليدونكاريّدوين.

فقرُتكهلم:كإنكأعطيتكمكأولقَيكمنكذهٍب،كوختّروَنكسبييل،كوتوفونكيل؟

ففعرول،كفتبعتهمكإىلكمّكَا.

فقرُت:كلحفلولكحتَتكأسكّفِاكلابةِبكفإنكهبةكأولقَي،كولذهبولكإىلكفالنَا،كفخذولكلحلّرتني.

وخلجُتكحتىكقدمُتكعىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبقبةٍءكقبلكأنكيتحّولكم هة،كفراّمكرآينكقةل:ك»يا أبا 
حييى ربَح البيُع«. 

فقرُت:كيةكرسولكلهللكمةكسبق يكإايككأحٌد،كومةكأخربَككإالكجربلئيُلكعريهكلاسالم.ك

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ]ڻ  يفكصهيٍب:ك لهللك فأنزلك
ھ ھ[ك]لابقلة:207[)2).

)1(ككرولهكلابخةريك]4334[.
)2(ككرولهكلحلة مك]5706[،كوصّححه،كوولفقهكلاذهبي.
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وكان يأمر بالتصّدق عىل من أصيب يف ماله.

كIكقةَل:كأصيَبكرجٌلكيفكعهِدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكثامٍركلبتةعهة،ك فعْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
فكثَلكدي ُه.

قوا عليِه«،كفتصّدَقكلا ّةُسكعريِه،كفرْمكيبرْغكذاَككوفةَءكدي ِه. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »تصديّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاغلمةئِه:ك»خذوا ما وجدتْم، وليَس لكْم إاليّ ذلَك«)1). 

كاكْمكمطةابتهكمةكدلَمكمعرسًل،كبْلكي ظُلكإىلكميرسٍة)2). ومع ةُه:كايَسكاكُمكلآلنكإاّلكهذل،كوالكحتلُّ

من فوائد احلديث:

كولاّتقوى. فيِه:كلاّتعةوُنكعىلكلاربِّ

كعىلكلاّصدقاكعريِه. وفيِه:كمولسةُةكلملحتةج،كومْنكعريِهكدين،كولحلثُّ

كمطةابتهكوالكمالزمتهكوالكسج هك كلملعرسكالكحتلُّ وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كأْنكيسّرَمكإىلكلاغلمةِءكمجيُعكمةِلكلملفرسكمةكملْكيقِضكدي هْم،كوالكيرتككارشفرِسكسوىك
ثيةبهكونحوهة)3). 

وكان خيّفُف من مصاهبم بالبشارات:

كملسو هيلع هللا ىلص،ك كحةرثَاكبِنكرسلقَاكأتِتكلا ّبيَّ َبيِِّعكب َتكلاربلِءكوهَيكأمُّ كلالُّ كأمَّ عنكأنُسكبُنكمةاٍككIكأنَّ
كلهللكأالكحتّدث يكعْنكحةرثَاك-و ةَنكُقتَِلكيوَمكبدٍركأصةبُهكسهٌمكَغْلٌب)4)-كفإْنك ةَنكيفك فقةاْت:كيةكنبيَّ

لجل ِّاكصربُت،كوإْنك ةَنكغرَيكذاَككلجتهدُتكعريِهكيفكلابكةِء.

)1(ككرولهكمسرمك]1556[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]217/10[.

)3(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]218/10[.
)4(ككأي:كالكيعلفكرلميه.كلا هةياك]350/3[.
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ُه لفي جنيِّة الفردوِس«)2).  فقةَل:ك»وحيِك أوهبلِت؟!)1) أوجنيٌّة واحدٌة هَي؟ إنيّا جناٌن كثريٌة، وإنيّ

وهذِهك أحٍد،ك غزوِةك عقَبك حتليشُهك ةَنك ك فإنَّ لا ّوِح...ك حتليِمك قبَلك ذاَكك » ةَنك لحلةفُظ:ك قةَلك
لاقّصُاك ةنْتكعقَبكغزوِةكبدٍر«)3). 

أراَك  ما يل  »يا جابُر  فقةَلكيل:ك اقي يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك قةل:ك Lك لهللك بِنكعبِدك عْنكجةبِلك
منكرسًا؟!«.

قرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كلستشهَدكأيب،كقتَلكيوَمكأحٍد،كوتلَككعيةالًكودي ًة.

َك بام لقَي اهلل بِه أباَك؟«. قةَل:ك»أفال أبرشيّ

قةَل:كقرُت:كبىلكيةكرسوَلكلهلل.

َم اهلل أحدًا قطُّ إاليّ مْن وراِء حجاٍب، وأحيا أباَك، فكليّمُه كفاحًا)4)، فقاَل: يا  قةَل:ك»ما كليّ
؛ أعطَك. عبدي متنَّ عيلَّ

قاَل: يا ربِّ حتييني، فأقتَل فيَك ثانيًة.

ْم إليها ال يرجعوَن«. ُه قْد سبَق منيّي أنيّ بُّ D: إنيّ قاَل الريّ

قةَل:كوأنزاْتكهذِهكلآليُا:ك]گ گ ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ ڱ[ لآليا.ك]آلكعشللن:169[)5).

ويرشدهم لبعض األطعمة التي قد ختّفف وقع املصيبة:

كتفّلقَن،كإاّلك عْنكعةئشَاكIكأهّنةك ةنْتكإذلكمةَتكلملّيُتكمْنكأهرهة،كفةجتشَعكاذاَككلا ّسةُء،كثمَّ

)1(ككأي:كأفقدِتكلمليزكولاعقلكممةكأصةبككمنكلاّثكل.كي ظل:لا هةياك]544/5[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6576[.

)3(ككفتحكلابةري]27/6[.
)4(ككأْي:كمولجهًاكايَسكبي هامكحجةٌب،كوالكرسوٌل.كلا هةياك]185/4[.

)5(ككرولهكلارتمذيك]3010[،كولبنكمةجاك]190[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7905[.
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كقةاْت:ك كص َعكثليٌد،كفصّبِتكلاّتربي ُاكعريهة،كثمَّ أهرهةكوخةّصتهة،كأملْتكبربمٍاكمْنكتربي ٍا،كفطبخْت،كثمَّ

ٌة لفؤادِ املريِض، تذهُب ببعِض احلزِن«)1).   رَنكم هة،كفإيّنكسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»التيّلبينُة جمميّ

،كوت ّشطُه. »أْي:كتليحكفؤلده،كوتزيلكع ُهكلهلمَّ

ففيِه:كلستحبةبكلاّتربي اكارشحزوِن)2). 

ولاتربي ُا:كحسةءكمّتخٌذكمنكدقيقكلاشعرِيكب خةاته)3). 

كاربول،ك ييّة للتلبينة:كقةلكأ.د.كزغرولكلا جةر:ك»حسةُءكلاشعريكقةطٌعكارعطش،كومدرٌّ فوائد طبيّ

لملعدِة،ك مةكيفك لات ّفِس،كوجلالِءك لحلرِق،كوصعوبِاك لاّسعةِلكوخشونِاك نةفٌعكحلةالِتك لهلضِم،ك سهُلك

وألمللِضكلاكىلكولملثةنِا،كوإلطفةِءكحللرِةكلجلسِمكبصفاكعةّمٍا،كواتقويِاكلألجسةِمكلملضةّدة«)4). 

وقدكأثبتتكلادرلسةتكلاعرشّياكأنكلاشعرَيكخيّفُضك وايسرتولكلادِمكحيُثكيدخُلكيفكص ةعاك

لاكبدكاركوايسرتول.

معةجلاك لا بةتةتكيفك منك لاشعريكوغريك فولئِدك مقةالًكحولك ايبيدزكعةم1985ك ونرشتكجمراك

بحوٍثكعىلك إجللِءك أمليكةكيفك لازرلعِاكيفك قسِمك منك قةَمكخربلُءك اقدك فيه:ك لادمكجةَءك  وايسرتولك

لاشعرِي،كفتبنّيكأنهكحيويكعىلكثالثِاكع ةرَصك ّرهةكتقوُمكبخفضك وايسرتولكلادم.

قةلكأ.د.كزغرولكلا جةر:كوقدكأثبتتكلادرلسةتكلحلديثاكأنكهلذهكلملل بةتكلاكيشيةئياك]أي:ك

لاتيكحتتويكعىلكلاشعري[كتأثريًلكإجيةبّيًةكعىلكلملوّصالِتكبنيكلخلاليةكلاعصبّيِا؛كممةكيعنُيكعىلكلاتخفيِفك

منكحةالتكلال تئةب،كولمليِلكإىلكلالضة،كولنرشلِحكلاصدِر،كوطشأني ِاكلاقرِب.

)1(ككرولهكلابخةريك]5417[،كومسرمك]2216[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]202/14[.

)3(ككزلدكلملعةدك]120/4[.
)4(ككلإلعجةزكلاعرشيكيفكلاس هكلا بويهكك]9/2[كنقالكعنكلملوقعكلملذ وركبعُد.
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كيفكجسِمكلإلنسةِن. وحةالُتكلال تئةِبكتشّخُصكلايوَمكبةخلرلكلاكيشيةئيِّ

ك بةملولدِّ ك لاغ يِّ لاشعرِيك حسةءك مثلك منك لخلرلك هلذلك لملعةاِجك بةاغذلِءك يكوُنك أسةسًةك وعالجهك
لا ةفعِاكيفكمثلكترككلحلةالت)1). 

وكان يزورهم، ويطمنئُّ عىل حاهلم، ويعطُف عليهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكالكيدخُلكعىلكأحٍدكمَنكلا ّسةِءكإاّلكعىلكأزولجِهك عنكأنِسكبنكمةاككIكقةل:ك ةَنكلا ّبيُّ
كسريٍم،كفإّنُهك ةَنكيدخُلكعريهةك]أي:كعىلكلاّدولِم[. إاّلكأمِّ

فقيَلكاُهكيفكذاَك،كفقةَل:ك»إينيّ أرمحها، قتَل أخوها معي«)2). 

كأنِسك كسريٍم(كهيكسهرُا،كأوكرميرُا،كأوكمريكُاكب ُتكمرحةَنكلألنصةرّيُاكJ،كوهيكأمُّ )أمُّ
بِنكمةاٍككIكمشهورٌةكبك يتهة،كولخترفكيفكلسشهة.

قتَلكأخوهةكحللمكبنكمرحةَنكيفكغزوِةكبئلكمعونا،كوقواهك)معي(كأْي:كمَعكعسكلي،كأْوكعىلك
كملسو هيلع هللا ىلصكملْكيشهْدكبئلكمعونا،كوإّنامكأملهْمكبةاّذهةِبكإايهة. كلا ّبيَّ أملي،كويفكطةعتي؛كألنَّ

ويف احلديث:كحفُظكعهِدكلإلخولِنكولألصحةِب،كولاقيةُمكبشصةاِحكأهريهمكبعدكوفةهتم.

أّنُهك كأخةهةكقتَلكمعُه،كففيِه:ك بأنَّ كسريمكبزيةرهتة،كويعّرُلكذاَكك أمِّ كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكجيرُبكقرَبك ولا ّبيُّ

خرفُهكيفكأهرِهكبخرٍيكبعَدكوفةتِه،كوذاَككمْنكحسِنكعهدِهكملسو هيلع هللا ىلص)3). 

كحللمكأختكأّمكسريٍمكأهّنامك ةنتةك تنبيه: قال النووي:ك»قْدكقّدم ةكيفك تةبكلجلهةدكع دكذ لكأمِّ

كاُهكلخلروةكهبام،كو ةَنك خةاتنِيكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحملمنِيكإّمةكمَنكلاّلضةع،كوإّمةكمَنكلا ّسِب،كفتحلُّ

يدخُلكعريهامكخةّصًا،كالكيدخُلكعىلكغريمهةكمَنكلا ّسةِءكإاّلكأزولجه.ك

)1(ككلمل هجكلملوقعكلالسشيكارشيخكعثامنكلخلشيسك)/http://www.aLManhaJ.coM(كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]2844[،كومسرمك]2455[.

)3(ككفتحكلابةريك]51/6[.
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قةَلكلاعرامُء:كففيِه:كجولُزكدخوِلكلملحلمكعىلكحملمه،كوفيِهكإمةرةكإىلكم عكدخولكلاّلجلكإىلك
لألج بّيا.كوإْنك ةَنكصةحلًة.

وقْدكتقّدمِتكلألحةديُثكلاّصحيحُاكلملشهورُةكيفكحتليمكلخلروةكبةألج بّيِا«)1). 

وعلّمنا أن يعّزَي بعضنا بعضاً يف املصائِب، وأن نستشعَر آالَم املصابني:

ي أخاُه بمصيبٍة إاليّ  كملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل:ك»ما مْن مؤمٍن يعزيّ عنكعشلوكبِنكحزٍمكIكعِنكلا ّبيِّ
كساُه اهلل سبحانُه مْن حلِل الكرامِة يوَم القيامِة«)2). 

وعلّمنا ما يقول بعضنا لبعض عند التعزية:

كلب ًةكيلكقبَضكفأت ة. كملسو هيلع هللا ىلصكإايِه:كإنَّ عنكأسةمُاكبُنكزيٍدكLكقةَل:كأرسرْتكلب ُاكلا ّبيِّ

ى؛  بأجٍل مسمًّ أعطى، وكلٌّ عندُه  ما  ولُه  أخَذ،  ما  هلليِّ  »إنَّ  لاّسالَمكويقوُل:ك يقلُئك فأرسَلك
فلتصرْب ولتحتسْب«)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرقي من أصيَب واشتىك من أصحابه:

مةكهذِهك أبةكمسرٍمك يةك فقرُت:ك أثَلكرضبٍاكيفكسةِقكسرشَا،ك قةَل:كرأيُتك يزيدكبنكأيبكعبيٍدك عنك
لارّضبُا؟ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كف فَثك فقةَل:كهذِهكرضبٌاكأصةبت يكيوَمكخيرَب،كفقةَلكلا ّةُس:كأصيَبكسرشُا،كفأتيُتكلا ّبيَّ
فيِهكثالَثكنفثةٍت)4)،كفامكلمتكيتهةكحّتىكلاّسةعِا)5). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]10/16[.
)2(ككرولهكلبنكمةجه]1601[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1301[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1284[،كومسرمك]923[،كوقدكسبق.
)4(ككلا فـث:كفـوَقكلا ّفِخ،كودوَنكلاّتفِل،كوقـْدكيكوُنكبغرِيكريٍقكبخالِفكلاّتفل،كوقْدكيكـوُنكبليٍقكخفيٍفكبخالِفك

لا ّفِخ.كفتحكلابةريك]475/7[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4206[.
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ويقوُل:ك لايش ى،ك بيدِهك يشسُحك أهرِه،ك بعَضك يعّوُذك كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنك لا ّبيَّ ك أنَّ  J عةئشَا  وعْنك

يغادُر  ال  شفاًء  شفاؤَك،  إاليّ  شفاَء  ال  ايف،  الشيّ وأنَت  اشفِه  الباَس،  أذهِب  النيّاِس،  ربَّ  »الليّهمَّ 

سقاًم«)1). 

أّميك لنصّبْتكعىلكيديكملقٌا،كفأحلقتهة،كفذهبْتكيبك Iكقةل:ك بِنكحةطٍبك وعنكحمّشِدك

إىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأتي ةُهكوهَوكيفكلاّلحبِا،كفأحفُظكأّنُهكقةَل:ك»أذهِب الباَس ربَّ النيّاِس«.كوأ ثُلك

ايف ال شايَف إاليّ أنَت«)2).  عرشيكأّنُهكقةَل:ك»أنَت الشيّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5743[،كومسرمك]2191[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]2976[كوصححهكلألابةينكيفكحتقيقكمولردكلاظشآنك]1186[.
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الباليا ع���ِت  وزيّ األرزاِق  مصاباكما  ي��وم��ًا  ي��رى  ال  ذا  ف��م��ْن 

زاي��ا ال��ريّ يشكو  ج���ازٌع  وم��ن��ه��ْم ص��اب��ٌر ي��رج��و ال��ثيّ��واب��افمنهْم 

الحشايا ول��ك��نَّ  ع��ه��ا،  التهابات��ج��ريّ تلتهُب  األح����زاِن  م��َن 

الباليا ذوي  النيّبيُّ  ��ى  وصيّ واحتسابالقْد  اصطبارًا  كربوا  إذا 

الخطايا م��َن  محتُه  م��ا  واالكتئاباي��ب��ييّ��ُن  العبوَس  عنَك  ف��دْع 

حتيّى بالخيِر  م��س��ت��درٍج  ال��ع��ذاب��اوك��ْم  غفلتِه  ح���نَي  ي��الق��َي 

حساٍب ب��ال  ابريَن  الصيّ احلسابا؟وأج���ُر  ف��اَق  ما  تظنُّ  فكيَف 

بابات��ح��ييّ��ي��ه��ْم م��الئ��ك��ٌة ك����راٌم األب����راِر  ع��ىل  دخ��ل��وا  إذا 
ق��والً ال��ل��ه  رس����وُل  املصابايعليّمهْم  ي��ل��ق��وَن  ح���نَي  ك��ري��اًم 

اع��ت��راٍض وب��ال  ٍط،  تسخيّ كتابابغيِر  يميض  اليّ���ذي  ال��ق��دِر  ع��ىل 

يحرْم األق��داِر  على  يعتْب  والعتاباوم��ْن  َم  ال���تيّ���ربيّ ع��ن��َك  ف���دْع 

سخطًا الموِت  تمنيّي  عْن  أناباوينهى  م��ْن  فرصُة  العمِر  فطوُل 

ويدعو يأسوها،  ال��ق��وِم  ��ُر ال��ق��وَم ال��ثيّ��واب��اج��راَح  هل���ْم، وي��ذكيّ

عليهْم خ��ي��رًا  ربيّ��ن��ا  اجل��واب��اوي��خ��ل��ُف  ف��ي��ِه  أح��س��ن��وا  م��ا  إذا 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الفقراء

لافقُلكيفكلارشيعِاكلإلسالمّيِاكيع ي:كلا قَصكيفكلالحتيةجةِتكلألسةسّيِا؛كفـكلكمنكايَسكاهك
 فةيٌاكتكفيه،كوتكفيكعيةاهكفهوكمنكلافقللءكولملسة ني)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص جيعل ما يزيُد عن حاجته، وحاجِة أهله من النفقة للفقراء واملساكني: 

ُق  ويتصديّ أهلِه،  عىل  مالِه  مْن  ينفُق  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  »كاَن   :I لخلّطةِبك بُنك عشُلك قةلك
بفضلِه«)2). 

ا خيرُب  ومّلةكفتحكخيرب،كوأخذكنصيبهكم هةكوهوكلخلشُس؛كفعَلكبهكذاككأيضًة،كقةلكعشُل:ك»وأميّ
أها رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثَة أجزاٍء: جزأيِن بنَي املسلمنَي، وجزءًا نفقًة ألهلِه، فام فضَل عْن نفقِة  فجزيّ
النيّبيِّ صدقٌة إاليّ ما أطعمُه أهلُه  »كلُّ ماِل  وقدكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك أهلِه جعلُه بنَي فقراِء املهاجريَن«)3). 

ا ال نورُث«)4).  وكساهْم، إنيّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتأثّر إذا رأى احلاجة يف وجوه بعض أصحابه أو هيئتهم:

عْنكجليلكبنكعبدكلهللكIكقةَل:ك  ّةكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكصدِركلا ّهةِر،كفجةءُهكقوٌمكحفةٌة 

)1(ككجمشوعكلافتةوى«ك]570/28[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2975[كوأصرهكيفكلابخةريك]2904[،كومسرمك]1757[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2577[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2967[.
)4(ككرولهكلابخةريك]2904[،كومسرمك]1757[،كوأبوكدلودك]2975[،كولارفظكاه.
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َر)2)  عللٌةكجمتةيبكلا اّمِر،كأِوكلاعبةِء)1)كمتقّرديكلاّسيوِف،كعةّمتهْمكمْنكمرَض،كبْلك ّرهْمكمْنكمرَض،كفتمعيّ
كخلَج،كفأمَلكبالالً،كفأّذَن،كوأقةَم،كفصىّل،ك وجُه رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ملا رأى هبْم مَن الفاقِة،كفدخَل،كثمَّ

]ڤ ڤ  ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ[كإىلكآخِلكلآليِاك كخطَب،كفقةَل:ك ثمَّ
ڤ    ڤ ڦ[ك]لا سةء:1[،كولآليَاكلّاتيكيفكلحلرِش:ك]ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
َق رجٌل مْن دينارِه، مْن درمهِه، مْن ثوبِه،  »تصديّ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ[ك]لحلرش:18[،ك

ِه، مْن صاِع مترِه«.كحّتىكقةَل:ك»ولْو بشقِّ مترٍة«. مْن صاِع بريّ

قةَل:كفجةَءكرجٌلكمْنكلألنصةِركبرّصٍةك ةدْتك ّفُهكتعجُزكع هة،كبْلكقْدكعجزْت.ك

كتتةبَعكلا ّةُسكحّتىكرأيُتك ومنِيكمْنكطعةٍمكوثيةٍبكحّتىكرأيُتكوجَهكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  قةَل:كثمَّ
يتهّرُل)3)ك أّنُهكمذهبٌا،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:

»مْن سنَّ يف اإلسالِم سنيًّة حسنًة؛ فلُه أجرها، وأجُر مْن عمَل هبا بعدُه مْن غرِي أْن ينقَص مْن 
أجورهْم يشٌء، ومْن سنَّ يف اإلسالِم سنيًّة سييّئًة؛ كاَن عليِه وزرها، ووزُر مْن عمَل هبا مْن بعدِه 

مْن غرِي أْن ينقَص مْن أوزارهْم يشٌء«)4). 

لملسرشنَيكإىلكطةعاكلهللكتعةىل،كوبذِلك لا ووي:ك»أّمةكسببكرسورِهكملسو هيلع هللا ىلصكففلحًةكبشبةدرِةك قةلك
لملسرشنَيك ومفقِاك لملحتةجنَي،ك هؤالِءك حةجِاك وادفِعك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك رسوِلك أمِلك ولمتثةِلك هللِّ،ك أمولهلْمك

كولاّتقوى. بعضهْمكعىلكبعٍض،كوتعةوهنْمكعىلكلاربِّ

وي بغيكاإلنسةِنكإذلكرأىكميئًةكمْنكهذلكلاقبيِلكأْنكيفلَح،كويظهَلكرسورُه،كويكونكفلحُهكملةك
ذ لنةُه«)5). 

كلا اّمر:كمجعكنشلة،كوهيكثيةبكخمططاك ةا شل،كولجتةبوهة:كأي:كقّوروهةكمنكلاوسط.كلا هةياك]310/1[،ك]118/5[. )1(ك
)2(ككأي:كتغرّي.كلا هةياك]342/4[

)3(ككأي:كيست ريكفلحًة.
)4(ككرولهكمسرمك]1017[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]103/7[.
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من فوائد احلديث:

كلاّس ِنكلحلس ةِت. كعىلكلالبتدلءكبةخلريلِت،كوسنِّ فيِه:كلحلثُّ

وفيِه:كلاّتحذيُلكمِنكلخرتلِعكلألبةطيلكولملستقبحةِت)1). 

ولاّس ُّاكلحلس اكعىلكنوعني:

قيةمك مْنكجيّددهة،كمثلك ثمكجيّددهةك لاعشَلكهبة،ك يرتُكك ثمك لاّس ُّاكمرشوعًا،ك أنكتكوَنك ل:ك األويّ

رمضةَنكبإمةم.

والثاين:كأنكيكوَنكلإلنسةُنكأّوَلكمنكيبةدُركإىلكفعلكمةكجةءكبهكلارّشُع،كمثلكحةلكلالجِلكلاذيك

بةدَركبةاصدقاكحتىكتتةبَعكلا ةُس،كوولفقوهكعىلكمةكفعل)2). 

وكان يقّدُر ما فيهم من احلاجة والفقر؛ فيكرمهم ويواسيهم:

بكبديكعىلك إْنك  ُتكألعتشُدك هَوك إاّلك إاَهك الك لّاذيك »ولهللك قةل:ك أنهك Iك هليلَةك أيبك عنك

كلحلجَلكعىلكبط يكمَنكلجلوِع«)3). لألرِضكمَنكلجلوِع،كوإْنك  ُتكألمدُّ

ويفكرولياكاربخةري )7334(:ك»اقْدكرأيت ي،كوإيّنكألخّلكمةكبنيكلمل ربكولحلجلةكمَنكلجلوعك

كيبكلجل وَن،كومةكيبكإاّلكلجلوُع«. ،كفيجيُءكلجلةئي،كفيضعكرجرهكعىلكع قيكيلىكأنَّ مغشّيًةكعيلَّ

كأبوكبكٍل،كفسأاتُهكعْنكآيٍاكمْنك تةِبك واقْدكقعدُتكيومًةكعىلكطليقهْمكلّاذيكخيلجوَنكم ُه،كفشلَّ

كوملْكيفعْل. لهللكمةكسأاتُهكإاّلكايشبع ي،كفشلَّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]7 /104[.
)2(ككرشحكريةضكلاصةحلنيك]1 / 199[كالبنكعثيشنيكبترّصف.

لاغذلءك لاّتحّرلكمَنك لمل عكمْنك ثلةك أْوك لملسةعدةكعىلكلالعتدللكولالنتصةب،ك فةئدةكمّدكلحلجلك لاعرامء:ك قةَلك )3(كك
لّاذيكيفكلابطنكاكوِنكلحلجلكبقدِركلابطن،كفيكونكلاّضعفكأقّل،كأْوكاتقريِلكحللرةكلجلوعكبربِدكلحلجل.كفتحك

لابةريك]284/11[.
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كفرْمكيفعْل،كودخَلكدلرُه)1).  كيبكعشُل،كفسأاتُهكعْنكآيٍاكمْنك تةِبكلهلل،كمةكسأاتُهكإاّلكايشبع ي،كفشلَّ كملَّ ثمَّ

عىلك قةئٌمك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك فإذلك ولجلوِع،ك لجلهِدك مَنك اوجهيك فخلرُتك بعيٍد،ك غرَيك فششيُتك
رأس،كفتبّسَمكحنَيكرآين،كفأخَذكبيدي،كفأقةم ي،كوعلَفكمةكيفكنفيس،كومةكيفكوجهي.

.» كقةَل:ك»يا أبا هرٍّ ثمَّ

قرُت:كاّبيَككيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»احلْق«.

ومىض،كفتبعتُه،كفدخَلكم زاُه،كفةستأذنُت،كفأذَنكيل،كفوجَدكقدحًةكمْنكابٍن،كفقةَل:ك»مْن أيَن 
هذا الليّبُن؟«.

قةاول:كأهدلُهكاَككفالٌن،كأْوكفالنُا.

.» قةَل:ك»أبا هرٍّ

قرُت:كاّبيَككيةكرسوَلكلهلل.

ِة)2) فادعهْم يل«.  فيّ قةَل:ك»احلْق إىل أهِل الصيّ

قةَل:كوأهُلكلاّصّفِاكأضيةُفكلإلسالِم،كالكيأووَنكإىلكأهٍلكوالكمةٍل،كوالكعىلكأحٍد،كإذلكأتتُهك
م هة،ك وأصةَبك إايهْم،ك أرسَلك هدّيٌاك أتتُهك وإذلك ميئًة،ك م هةك يت ةوْلك وملْك إايهْم،ك هبةك بعَثك صدقٌاك

وأرش هْمكفيهة.

أْنكأصيَبكمْنكهذلك أنةك ك لاّصّفِا!!ك  ُتكأحقَّ أهِلك لاّربُنكيفك فسةءينكذاَك،كفقرُت:كومةكهذلك

لاّربِنكرشبًاكأتقّوىكهبة.

يكْنك أرلدُه،كواكْنكملْك مةك أْوكفهامك كمْنكأيبكبكلكوعشلكمحلكسؤللكأيبكهليلةكعىلكظةهله،ك لاعذركاكلٍّ ك )1(ككواعلَّ
ع دمهةكإْذكذلَككمةكيطعامنِه.

)2(ككلاّصّفـا:كمـكةنكيفكمؤّخلكلملسـجدكلا ّبوّيكمظّرل،كأعـّدكا زوِلكلاغلبةءكفيِهكممّْنكالكمـأوىكاُهكوالكأهل،كو ةنولك
يكثلوَنكفيِهكويقّروَنكبحسِبكمْنكيتزّوجكم هْمكأْوكيشوتكأْوكيسةفل.كفتحكلابةريك]595/6[.
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وأنةكرسواُهكإايهْم،كفسيأملينكأْنكأديلُهكعريهْم،كفامكعسىكأْنكيصيب يكم ُه،كوقْدك  ُتكأرجوك
أْنكأصيَبكم ُهكمةكيغ ي ي!

،كفأتيتهْم،كفدعوهتْم. وملْكيكْنكمْنكطةعِاكلهللكوطةعِاكرسواِهكملسو هيلع هللا ىلصكبدٌّ

فأقبرول،كفةستأذنول،كفأذَنكهلْم،كوأخذولكجمةاسهْمكمَنكلابيِت.

.» قةَل:ك»يا أبا هرٍّ

قرُت:كاّبيَككيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»خْذ، فأعطهْم«.

كلاقدَح،ك كعيلَّ كيلدُّ قةَل:كفأخذُتكلاقدَح،كفجعرُتكأعطيِهكلاّلجَل،كفيرشُبكحّتىكيلوى،كثمَّ
ك عيلَّ ك يلدُّ ك ثمَّ يلوى،ك حّتىك فيرشُبك لاقدَح،ك ك عيلَّ ك يلدُّ ك ثمَّ يلوى،ك حّتىك فيرشُبك لاّلجَل،ك فأعطيِهك

كملسو هيلع هللا ىلص،كوقْدكروَيكلاقوُمك ّرهْم. لاقدَح،كحّتىكلنتهيُتكإىلكلا ّبيِّ

.» ،كفتبّسَم،كفقةَل:ك»أبا هرٍّ فأخَذكلاقدَح،كفوضعُهكعىلكيدِه،كف ظَلكإيلَّ

قرُت:كاّبيَككيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»بقيُت أنا، وأنَت«.

قرُت:كصدقَتكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»اقعْد، فارشْب«.

فقعدُت،كفرشبُت.

فقةَل:ك»ارشْب«.

كمةكأجُدكاُهكمسركًة. فرشبُت،كفامكزلَلكيقوُل:ك»ارشْب«كحّتىكقرُت:كال،كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

قةَل:ك»فأرين«.
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فأعطيتُهكلاقدَح،كفحشَدكلهلل،كوسّشى،كورشَبكلافضرَا.

ك قةَل:كفرقيُتكعشَل،كوذ لُتكاُهكلّاذيك ةَنكمْنكأملي،كوقرُتكاُه:كفوىّلكلهللكذاَككمْنك ةَنكأحقَّ

بِهكم َككيةكعشُل،كولهللكاقْدكلستقلأتَككلآليَاكوألنةكأقلُأكهلةكم َك.

كمْنكأْنكيكوَنكيلكمثُلكمحِلكلا ّعِم)1).  كإيلَّ قةَلكعشُل:كولهللكألْنكأ وَنكأدخرتَككأحبُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيفطُنكارفقرِي،كوي تبُهكألمةرلِتكلجلوِعكلابةديِاكعريه؛كفيولسكبامكيستطيع. فكةنكلا بيُّ

من فوائد احلديث:

كولحٍد،كفيدفعُهكهَوكإىلك كخةدمكلاقومكإذلكدلركعريهْمكبامكيرشبوَنكيت ةولكلإلنةَءكمْنك لِّ فيه:كأنَّ

لّاذيكيريه،كوالكيدُعكلاّلجلكي ةولكرفيقه؛كملةكيفكذاَككمْنكنوعكلمتهةنكلاّضيف.

وفيِه:كمعجزٌةكعظيشٌا،كوهلةكنظةئُلكيفكعالمةتكلا ّبّوِةكمْنكتكثريكلاّطعةِم،كولارّشلِبكبرب تِهكملسو هيلع هللا ىلص.

وفيِه:كجولُزكلاّشبِع،كواْوكبرَغكأقىصكغةيتهكأخذًلكمْنكقولكأيبكهليلةك»الكأجدكاُهكمسركًةك»،ك

وتقليِلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكذاَك.

اكنكالكيّتخُذكلاّشبَعكعةدًة؛كملةكيرتّتُبكعىلكذاَككمَنكلاكسلكعِنكلاعبةدِة،كوغريهة.ك

ك تامَنكلحلةجِا،كولاّترويَحكهبةكأوىلكمْنكإظهةرهة،كولاّترصيِحكهبة.ك وفيِه:كأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كوإيثةرهكعىلكنفسه،كوأهره،كوخةدمه.ك وفيِه:ك لُمكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمْنكضيقكلحلةل.ك وفيِه:كمةك ةَنكبعُضكلاّصحةباكعريِهكيفكزمِنكلا ّبيِّ

ذاَك،ك إىلك بةإلمةرِةك ول تفةؤُهك بةاّسؤلِل،ك لاّترصيِحك عِنك وتعّففهك هليلة،ك أيبك فضُلك وفيِه:ك

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكحّظكنفسه،كمَعكمّدةكلحتيةجه. وتقديشهكطةعَاكلا ّبيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5375[،ك]6452[كولارتمذيك]2477[.
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كإذلكوصَلكإىلكدلركلاّدلعيكالكيدخلكبغرِيكلستئذلن)1).  كلملدعوَّ وفيِه:كأنَّ

كثالثُاكأّيةٍمكملْكأطعْمكفيهةكطعةمًة،كفجئُتكأريُدكلاّصّفَا،ك وعنكأيبكهليلَةكIكقةل:كأتْتكعيلَّ
كأبوكهليلَة. فجعرُتكأسقُط،كفجعَلكلاّصبيةُنكي ةدوَن:كجنَّ

قةَل:كفجعرُتكأنةدهيْم،كوأقوُل:كبْلكأنتُمكلملجةننُيكحّتىكلنتهي ةكإىلكلاّصّفِا.

فولفقُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأيَتكبقصعٍاكمْنكثليٍد،كفدعةكعريهةكأهَلكلاّصّفِا،كوهْمكيأ روَنكم هة،ك
فجعرُتكأتطةوُلك ْيكيدعوين،كحّتىكقةَمكلاقوُم،كوايَسكيفكلاقصعِاكإاّلكيشٌءكيفكنولحيكلاقصعِا،ك

كقةَلكيل:ك»كْل باسِم اهلليِّ«.  فجشعُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفصةرْتكاقشًا،كفوضعهةكعىلكأصةبعِه،كثمَّ

فولّاذيكنفيسكبيدِهكمةكزاُتكآ ُلكم هةكحّتىكمبعُت)2). 

وقد أشار أبو هريرة يف هذه القصة إىل عادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع فقراء الصحابة بقوله: »إذا أتتُه 
ٌة أرسَل إليهْم وأصاَب منها، وأرشكهْم  صدقٌة بعَث هبا إليهْم ومْل يتناوْل منها شيئًا، وإذا أتتُه هدييّ

فيها«.

ويفكقصاكإسالمكلافةرسكIكقةلكسرامُن:كقْدك ةَنكع ديكيشٌءكقْدكمجعتُه،كفراّمكأمسيُتك
أّنَكك إّنُهكقْدكبرغ يك اُه:ك كذهبُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكبقبةَء،كفدخرُتكعريِه،كفقرُتك أخذتُه،كثمَّ
رجٌلكصةاٌح،كومعَككأصحةٌبكاَككغلبةُءكذووكحةجٍا،كوهذلكيشٌءك ةَنكع ديكارّصدقِا،كفلأيتكْمك

كبِهكمْنكغري ْم. أحقَّ

قةَل:كفقّلبتُهكإايِه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكألصحةبِه:ك»كلوا«،كوأمسَككيدُه،كفرْمكيأ ْل.

قةَل:كفقرُتكيفكنفيس:كهذِهكولحدٌة.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]289/11[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]6533[،كوضّعفهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]6499[.
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كجئُتكبِه،كفقرُت:كإيّنك كلنرصفُتكع ُه،كفجشعُتكميئًة،كوحتّوَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلملدي ِا،كثمَّ ثمَّ

رأيتَككالكتأ ُلكلاّصدقَا،كوهذِهكهدّيٌاكأ لمتَككهبة.

قةَل:كفأ َلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم هة،كوأمَلكأصحةبُه،كفأ رولكمعُه.

قةَل:كفقرُتكيفكنفيس:كهةتةِنكلث تةِن...لحلديث)1). 

وكذلك كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقّسُم هؤالِء الفقراَء بني أصحابه؛ ليطعموهم:

عنكلبنكسرييَنكقةل:ك ةنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأمسىكقسَمكنةسًةكمْنكأهِلكلاّصّفِاكبنَيكأنةٍسك

بةاّثالثِا،كحّتىكذ َلك ولاّلجُلك بةاّلجرنِي،ك ولاّلجُلك بةاّلجِل،ك يذهُبك لاّلجُلك فكةَنك مْنكأصحةبِه،ك

عرشًة)2). 

قةلكلحلسن:كومةكبقىكم همكأدخرهمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبيته،كفأطعشهمكمةك ةنكع ده)3). 

كقةَل:ك ةَنكأيبكمْنكأصحةِبكلاّصّفِا،كفأمَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهبْم،ك عْنكيعيَشكبِنكطخفَاكلاغفةريِّ

فجعَلكي قرُبكلاّلجُلكبةاّلجِلكولاّلجرنِي،كحّتىكبقيُتكخةمَسكمخسٍا.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »انطلقوا«.

فةنطرق ةكمعُهكإىلكبيِتكعةئشَا،كفقةَل:ك»يا عائشُة، أطعمينا«.

كجةءْتكبحيسٍا)5)كمثِلكلاقطةِة)6)كفأ ر ة. فجةءْتكبحشيشٍا)4)كفأ ر ة،كثمَّ

)1(ككرولهكأمحدك]23225[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]894[.
)2(ككرولهكلبنكأيبكميباكيفكلملص فك]27154[.

)3(ككرولهكلابيهقيكيفكمعبكلإليامنك]10333[.
)4(ككهَوكطعةمكيص عكمْنكح طاكقْدكطح ْتكبعضكلاّطحنكوطبخْت،كوترقىكفيِهكحلمكأْوكتل.

)5(ككطعةمكيّتخذكمْنكتلكوسويقكوأقطكوسشن.
)6(ككطةئلكمعلوف،كو أّنُهكمّبَهكبهكيفكلاقّرا
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كقةَل:ك»يا عائشُة اسقينا«. ثمَّ

كجةءْتكبقدٍحكصغرٍيكفيِهكابٌن،كفرشب ة. ك)1)،كفرشب ة،كثمَّ فجةءْتكبعسٍّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إْن شئتْم بتيّْم، وإْن شئتْم انطلقتْم إىل املسجد«.

فقر ة:كال،كبْلكن طرُقكإىلكلملسجِد)2). 

وحيثُّ أصحابه عىل ذلك:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلك كأصحةَبكلاّصّفِاك ةنولكنةسًةكفقللَء،كوإنَّ عْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكأيبكبكٍل:كأنَّ
مّلًة:ك»مْن كاَن عندُه طعاُم اثننِي؛ فليذهْب بثالٍث، ومْن كاَن عندُه طعاُم أربعٍة؛ فليذهْب بخامٍس«.

قةَل:كفهَو،كوأنة،كوأيب،كوأّمي،كولملأيت،ك بثالثٍا،ك بكٍلك كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعرشٍة)3)،كوأبوك نبيُّ ولنطرَقك
وخةدٌمكبنَيكبيت ةكوبيِتكأيبكبكٍل.ك

لاّلمحِنكلفلْغكمْنك يةكعبَدك لاّريِل،كفةنطرَق،كوقةَل:ك و ةَنكأيبكيتحّدُثكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمَنك
أضيةفَككقبلكأْنكأجيَء.

قةَل:كفراّمكأمسيُتكجئ ةكبقللهْم.

فأبول،كفقةاول:كحّتىكجييَءكأبوكم زا ة،كفيطعَمكمع ة.

فقرُتكهلْم:كإّنُهكرجٌلكحديٌد،كوإّنكْمكإْنكملْكتفعرولكخفُتكأْنكيصيب يكم ُهكأًذى.

قةَل:كفأبول.

كرجَع،ك كابَثكحّتىكصّريِتكلاعشةُء،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ كأبةكبكٍلكتعّشىكع َدكلا ّبيِّ قةَلكعبدكلاّلمحن:كوإنَّ
فربَثكحّتىكنعَسكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككقدحكضخم.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5040[،كولبنكمةجاك]752[كوضعفهكلألابةينكيفكضعيفكلارتغيبكولارتهيبك]1801[.

كعيةلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك )3(ككهذلكمبنّيكملةك ةَنكعريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلألخذكبأفضلكلألمور،كولاّسبقكإىلكلاّسخةءكولجلود،كفإنَّ
 ةنولكقليبًةكمْنكعددكضيفةنهكهذِهكلاّريرا،كفأتىكب صِفكطعةمهكأْوكنحوه.كرشحكلا وويك]8/14[.
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فجةَءكبعدمةكمىضكمَنكلاّريِلكمةكمةَءكلهلل.ك

قةاْتكاُهكلملأتُه:كمةكحبسَككعْنكأضيةفَك؟

قةَل:كأَوكمةكعّشيتهْم.

قةاْت:كأبولكحّتىكجتيَء،كقْدكعلضولكعريهْم،كفغربوهْم.)1) 

قةَلكعبدكلاّلمحن:كفذهبُتكأنةكفةختبأُت.ك

.كفقةَل:كيةكغ ثُل،كأقسشُتكعريَككإْنك  َتكتسشُعكصويتكإالّك وقةَل:كيةكغ ثُل)2)،كفجّدَعكوسبَّ

جئَت.

قةَل:كفجئُتكفقرُت:كولهللكمةكيلكذنٌب،كهؤالِءكأضيةفَككفسرهْم،كقْدكأتيتهْمكبقللهْم،كفأبولكأْنك

يطعشولكحّتىكجتيَء.

قةاول:كصدقَك.

فقةَل:كمةكاكْمكأْنكالكتقبرولكع ّةكقلل ْم،كفولهللكالكأطعشُهكلاّريرَا.

فقةاول:كفولهللكالكنطعشُهكحّتىكتطعشُه.

فقةَلكأبوكبكٍل:كإْنك ةنْتكهذِهكمَنكلاّشيطةِن،كفدعةكبةاّطعةِم،كفسّشى،كفأ َل،كوأ رول.ك

قةَلكعبدكلاّلمحن:كفةيُمكلهللكمةك  ّةكنأخُذكمْنكاقشٍاكإاّلكربة]كأْي:كزلَد[كمْنكأسفرهةكأ ثَلكم هة،ك

حّتىكمبع ة،كوصةرْتكأ ثَلكممّةك ةنْتكقبَلكذاَك.ك

ف ظَلكإايهةكأبوكبكٍل،كفإذلكهَيك امكهَي،كأْوكأ ثُل.

كآَلكأيبكبكلكعلضولكعىلكلألضيةفكلاعشـةء،كفأبول،كفعةجلوهْم،كفةمت عولكحّتىكغربوهْم،كوهذلكفعروُهك )1(ككأْي:كأنَّ
أدبًةكورفقًةكبأيبكبكلكفيامكظ ّوُه؛كألهّنْمكظ ّولكأّنُهكالكحيصلكاُهكعشةءكمْنكعشةئهْم.

)2(ككهَوكلاّثقيلكلاوخم،كوقيَل:كهَوكلجلةهل.كلا هةياك]389/3[
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قةَلكالملأتِه:كيةكأخَتكب يكفللٍسكمةكهذل؟

قةاْت:كالكوقّلِةكعي يكهلَيكلآلَنكأ ثُلكم هةكقبَلكذاَككبثالِثكمللٍر.

كمحرهةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأصبحْتكع دُه.)1) ثمَّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكبّلول،كوح ثُت.

هْم، وأخريهْم«.ك]أْي:كألّنككح ثتكيفكيشي ككح ثًةكم دوبًةكإايِهكمطروبًة،ك فقةَل: »بْل أنَت أبريّ

فأنَتكأفضلكم هْمكهبذلكلالعتبةر[.

قةَلكعبدكلاّلمحن:كو ةَنكبي  ةكوبنَيكقوٍمكعقٌدكفشىضكلألجُل،كفعّلف ةكلث ةكعرَشكرجاًل)2)،كمَعك

كرجٍل،كإاّلكأّنُهكبعَثكمعهْم،كفأ رولكم هةكأمجعوَن)3).  كرجٍلكم هْمكأنةٌسكلهللكأعرُمك ْمكمَعك لِّ  لِّ

كمجيعكلجليشكأ رولكمْنكترَككلجلف اكلّاتيكأرسَلكهبةكأبوكبكلكإىلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص.  فةحلةصلكأنَّ

من فوائد احلديث:

فيه: لستحبةُبكإيثةِركلافقللِءكبةاّشبعكمنكلاطعةِم،كومولسةهتمكفيه؛كفرهذلكأمَلكمنك ةَنكع دُهك

طعةُمكلث نِيكأنكيذهَبكبثةاث،كومنك ةنكع دهكطعةُمكأربعٍاكأنكيذهَبكبخةمٍس.ك

وفيِه:كمةكيقُعكمْنكاطِفكلهللكتعةىلكبأوايةئِه.

أْنك ارجامعِاك في بغيك ضيفةٌنك ثريوَنك حرَضك إذلك وأّنُهك ولملولسةِة،ك لإليثةِرك فضيرُاك وفيِه:ك

كولحٍدكم هْمكمْنكحيتشرُه،كوأّنُهكي بغيكاكبرِيكلاقوِمكأْنكيأملكأصحةبهكبذاَك،ك يتوّزعوهْم،كويأخَذك لُّ

ويأخذكهَوكمْنكيشك ُه.ك

)1(ككأِي:كلجلف اكعىلكحةهلة.
)2(ككأْيكجعر ةكعلفةء.

)3(ككلاقصاكجمشعاكمنكروليةتكلابخةريك]602[،ك]3581[،ك]6141[كومسرمك]2075[كوأمحدك]1714[.
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وفيِه:كلاتجةُءكلافقللِءكإىلكلملسةجِدكع َدكلالحتيةِجكإىلكلملولسةِةكإذلكملْكيكْنكيفكذاَككإحلةٌح،كوالك
إحلةٌف،كوالكتشويٌشكعىلكلملصّرنَي.

وفيِه:كلاّتوظيُفكيفكلملخشصِا.

وفيِه:كجولُزكلاغيباكعِنكلألهل،كولاواِد،كولاّضيِفكإذلكأعّدْتكهلُمكلاكفةيُا.

كمَنكلاّلجل. وفيِه:كترّصُفكلمللأةكفيامكتقّدُمكارّضيِف،كولإلطعةُمكبغرِيكإذنكخةصٍّ

كلاولادكارواِدكعىلكوجهكلاّتأديِب،كولاّتشلينكعىلكأعامِلكلخلرِي،كوتعةطيِه. وفيِه:كجولُزكسبِّ

وفيِه:كجولُزكلحلرِفكعىلكتلِككلملبةِح.

وفيِه:كتو يُدكلاّلجِلكلاّصةدقكخلربِهكبةاقسِم.

وفيِه:كجولُزكلحل ِثكبعدكعقدكلايشنِي.

وفيِه:كعلُضكلاّطعةِمكلّاذيكتظهُلكفيِهكلارب ُاكعىلكلاكبةر،كوقبوهلْمكذاَك.

كعبدكلاّلمحنكفّلَطكيفكأملكلألضيةف،كفبةدَرك كأنَّ كأبةكبكلكظنَّ كلاغةابكألنَّ وفيِه:كلاعشُلكبةاّظنِّ
إىلكسّبه،كوقّوىكلاقلي َاكع دهكلختبةؤُهكم ُه.ك

ك كملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلألخِذكبأفضِلكلألموِر،كولاّسبِقكإىلكلاّسخةِء،كولجلوِد؛كفإنَّ وفيِه:كمةك ةَنكعريِهكلا ّبيُّ
كملسو هيلع هللا ىلصك ةنولكقليبًةكمْنكعدِدكضيفةنِهكهذِهكلاّريرَا)1).  عيةَلكلا ّبيِّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقاسمهم ما عنده من طعام: 

أسامع ة،ك تذهُبك قْدك ةدْتك أنة،كوصةحٌبكيل؛ك قةَل:كجئتك I،ك بِنكعشٍلوك لملقدلِدك عِنك
فقر ة:ك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك لا ّبيَّ فأتي ةك أحد،ك يضف ةك فرْمك ار ّةِس،ك نتعّلُضك فجعر ةك لجلوِع،ك مَنك وأبصةرنةك

يةكرسوَلكلهلل!كب ةكجوٌعكمديٌد؛كفتعّلض ةكار ّةِس،كفرْمكيضف ةكأحٌد،كفأتي ةك.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]600/6[كالبنكحجل،كفتحكلابةريك]4 /175[كالبنكرجب،كرشحكلا وويكعىلكصحيحك
مسرمك]18/14[.
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بَن بيننا«. كملسو هيلع هللا ىلص: »احتلبوا هذا الليّ فذهَبكب ةكإىلكم زاِه،كفإذلكثالثُاكأع ٍز؛كفقةَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكنصيبُه. كإنسةٍنكم ّةكنصيبُه،كونلفُعكار ّبيِّ قةَل:كفك ّةكنحترُب،كفيرشُبك لُّ

فيجيُءكمَنكلاّريِل،كفيسّرُمكتسرياًمكالكيوقُظكنةئاًم،كويسشُعكلايقظةَن.

كيأيتكرشلبُه،كفيرشُب. كيأيتكلملسجَد،كفيصيّل،كثمَّ ثمَّ

فيتحفونُه،ك لألنصةَر،ك يأيتك حمّشٌدك فقةَل:ك نصيبي؛ك رشبُتك وقْدك ايرٍا،ك ذلَتك لاّشيطةُنك فأتةينك

ويصيُبكع دهْم،كمةكبِهكحةجٌاكإىلكهذِهكلجللعِا،كفأتيتهة،كفرشبتهة.

فراّمكأْنكوغرْت)1)كيفكبط ي،كوعرشُتكأّنُهكايَسكإايهةكسبيٌل؛كنّدم يكلاّشيطةُن،كفقةَل:كوحيَكك

مةكص عَت؟!كأرشبَتكرشلَبكحمّشٍد،كفيجيُء،كفالكجيدُه،كفيدعوكعريَك؛كفتهرُك،كفتذهُبكدنيةَك،ك

وآخلتَك.

كخلَجكرأس،كوإذلكوضعتهةكعىلكرأسكخلَجكقدمةَي،ك كمشرٌاكإذلكوضعتهةكعىلكقدميَّ وعيلَّ

وجعَلكالكجييئ يكلا ّوُم.

وأّمةكصةحبةَي؛كف ةمة،كوملْكيص عةكمةكص عُت.

كأتىكرشلبُه،كفكشَفكع ُه،ك كأتىكلملسجَد،كفصىّل،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلص؛كفسّرَمك امك ةَنكيسّرُم،كثمَّ فجةَءكلا ّبيُّ

فرْمكجيْدكفيِهكميئًة،كفلفَعكرأسُهكإىلكلاّسامِء.

،كفأهرُك. فقرُت:كلآلَنكيدعوكعيلَّ

فقةَل:ك»الليّهمَّ أطعْم مْن أطعمني، وأسِق مْن أسقاين!«.

أسشُن،ك أهّيةك لألع ِزك إىلك فةنطرقُتك لاّشفلَة،ك وأخذُتك ،ك عيلَّ فشددهتةك لاّششرِا،ك إىلك فعشدُتك

)1(ككلاوغوُل:كلاّدخولكيفكلايّشء.كلا هةياك]209/5[.
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ك)1)،كفعشدُتكإىلكإنةٍءكآلِلكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص  كحّفٌلك ّرهنَّ فأذبحهةكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكهَيكحةفرٌا،كوإذلكهنَّ

مةك ةنولكيطشعوَنكأْنكحيتربولكفيِه،كفحربُتكفيِهكحّتىكعرتُهكرغوٌة،كفجئُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

يلَة؟«. فقةَل:ك»أرشبتْم رشابكُم الليّ

كنةوا ي. قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلرشْب،كفرشب،َكثمَّ

كنةوا ي. فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكلرشْب،كفرشَب،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقْدكروَي،كوأصبُتكدعوتُه،كضحكُتكحّتىكأاقيُتكإىلكلألرِض. كلا ّبيَّ فراّمكعلفُتكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »إحدى سوآتَك يا مقداُد«.كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللك ةَنكمْنكأمليك ذلكو ذل،ك فقةَلكلا ّبيُّ

وفعرُتك ذل.

آذنتني، فنوقَظ صاحبينا، فيصيباِن  »ما هذِه إاليّ رمحٌة مَن اهلل، أفال كنَت  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ فقةَلك

منها؟«.

مَنك أصةهبةك مْنك معَكك وأصبتهةك أصبتهة،ك إذلك أبةيلك مةك ك بةحلقِّ بعثَكك ولّاذيك فقرُت:ك قةَل،ك

لا ّةِس)2). 

ويفكقصاكإسالمكسرامنكلافةرسكIكمّلةكقّدمكإىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكطعةمًةكعىلكوجهكلهلديا،ك

أ َلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم هة،كوأمَلكأصحةبُه،كفأ رولكمعُه)3). 

إذا لم يكن عنده ما يوايس به الفقرَي أرسله إىل أحد أصحابه:  و

عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كجةَءكرجٌلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإيّنكجمهوٌد.ك

)1(ككأي:كلجتشعكلاربنكلاكثريكيفكرضعهة،كوهذِهكمْنكمعجزلتكلا ّبّوة،كوآثةركبل تهكملسو هيلع هللا ىلص.
)2(ككرولهكمسرمك]2055[،كوقدكسبقكيفكلابةبكلاثةينكفرريلجعكه ةك.

)3(ككرولهكأمحدك]23225[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]894[،كوقدكسبق.
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كمةكع ديكإاّلكمةٌء. فأرسَلكإىلكبعِضكنسةئِه،كفقةاْت:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

ك كمثَلكذاَك:كالكولّاذيكبعثَككبةحلقِّ كأرسَلكإىلكأخلى،كفقةاْتكمثَلكذاَك،كحّتىكقرَنك ّرهنَّ ثمَّ
مةكع ديكإاّلكمةٌء.

يلَة يرمحُه اهلل؟«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أال رجٌل يضييّفُه هذِه الليّ

فقةَلكرجٌلكمَنكلألنصةِر:كأنةكيةكرسوَلكلهلل.

فةنطرَقكبِهكإىلكرحرِه،كفقةَلكالملأتِه:كأ لميكضيَفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةاْت:كمةكع دنةكإاّلكقوُتكصبيةين.

إذلكأرلدولكعشةًء،كفإذلكدخَلك فقةَل:كهّيئيكطعةمِك،كوأصبحيكرسلجِك،كونّوميكصبيةنِكك
ضيف ة؛كفأطفئيكلارّسلَج،كوأريِهكأّنةكنأ ُل،كفإذلكأهوى؛كايأ َلكفقوميكإىلكلارّسلِجكحّتىكتطفئيِه.

كقةمْتك أهّنةكتصرُحكرسلجهة،ك فهّيأْتكطعةمهة،كوأصبحْتكرسلجهة،كونّومْتكصبيةهنة،كثمَّ
فأطفأتُه،كفجعالكيليةنِهكأهّنامكيأ الِن،كفبةتةكطةوينِي.

فراّمكأصبَحكغدلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

يلَة، أْو عجَب مْن صنيعكام«كفأنزَلكلهلل:ك]ېئ ېئ ىئ ىئ  فقةَل:ك»ضحَك اهلل الليّ
ىئ  ی  یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب[]لحلرش:9[)1). 

ومن ذلك:

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجالِنكحةجتهامكولحدٌة،كفتكّرَمكأحدمهة،ك نبيَّ قةَل:كجةَءك Lك لبِنكعّبةٍسك عِنك

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكفيِهكإخالفًة)2).  فوجَدكنبيُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3789[كومسـرمك]2054[،كوقدكسـبقكمعكبعضكفولئدهكيفكلابةبكلاثةينكيفكتعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصكمعك
لاضيوف،كفرريلجعكه ةك.

)2(ككمنكلخلروفكوهوكتغرّيكرلئحاكلافم،كولخلروفكيظهلكع دكخروكلملعدةكمنكلاطعةم.
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فقةَلكاُه:ك»أال تستاُك«.

فقةَل:كإيّنكألفعُل،كواك ّيكملْكأطعْمكطعةمًةكم ُذكثالٍث.

فأمَلكبِهكرجاًلكفآولُه،كوقىضكاُهكحةجتُه)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعايُش أحواهلم؛ ليكون القدوَة هلم يف الصرب والتحّمل:

عْنكسامِككبِنكحلٍبكقةَل:كسشعُتكلا ّعامَنكخيطُبكقةَل:كذ َلكعشُلكمةكأصةَبكلا ّةُسكمَنكلاّدنيةك

كلايوَمكيرتويكمةكجيُدكدقاًل)2)كيشأُلكبِهكبط ُه!«)3).  فقةَل:ك»اقْدكرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيظلُّ

وعْنكأيبكحةزٍمكقةَل:كرأيُتكأبةكهليلَةكيشرُيكبإصبعِهكمللرًلكيقوُل:كولّاذيكنفُسكأيبكهليلَةكبيدِهك

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأهرُهكثالثَاكأّيةٍمكتبةعًةكمْنكخبِزكح طٍاكحّتىكفةرَقكلاّدنية)4).  مةكمبَعكنبيُّ

وافظكلابخةري:ك»مةكمبَعكآُلكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكطعةٍمكثالثَاكأّيةٍمكحّتىكقبَض«.

ك كلهلالِل،كثمَّ وعْنكعةئشَا J أهّنةكقةاْتكاعلوَة:كلبَنكأختيكإْنك  ّةكا  ظُلكإىلكلهلالِل،كثمَّ

لهلالِل،كثالثَاكأهّرٍاكيفكمهليِن،كومةكأوقدْتكيفكأبيةِتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنةٌر!.

فقرُت:كيةكخةاُاكمةك ةَنكيعيشكْم؟ك

قةاْت:كلألسودلِنكلاّتشُلكولملةُء،كإاّلكأّنُهكقْدك ةَنكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجريلٌنكمَنكلألنصةِرك ةنْتكهلْمك

م ةئُح،كو ةنولكيش حوَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكأابةهنْم،كفيسقي ة)5). 

)1(ككرولهكأمحدك]2405[كوقةلكلهليثشيكيفكجمشعكلازولئد:ك]324/10[ "إسـ ةدهكجيد"كك،كوصححهكأمحدكمـة لكيفك
تعريقهكعىلكلملس دك]131/4[.

)2(ككلادقل:كلاتشلكلالديء.كلا هةياك]299/2[.
)3(ككرولهكمسرمك]2978[.

)4(ككرولهكلابخةريك]5374[،كومسرمك]2976[،كوهذلكافظه.
)5(ككرولهكلابخةريك]2567[كومسرمك]2972[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكومةكيفكريّفكمْنكيشٍءكيأ رُهكذوك بٍدكإاّلكمطُلك كلا ّبيُّ وعْنكعةئشَا J قةاْت:كاقْدكتويّفَ
،كفكرتُهكفف َي)1).  كيل،كفأ رُتكم ُهكحّتىكطةَلكعيلَّ معرٍيكيفكرفٍّ

وعْنكعةئشَا J قةاْت:كمةكأ َلكآُلكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلصكأ رتنِيكيفكيوٍمكإاّلكإحدلمهةكتٌل)2). 

ويفكحديثكجةبلكبنكعبدكلهللكLكقصاكحفلكلخل دق: إّنةكيوَمكلخل دِقكنحفُل،كفعلضْتك
كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كهذِهك ديٌا)3)كعلضْتكيفكلخل دِق.   ديٌاكمديدٌة،كفجةءولكلا ّبيَّ

كقةَمكوبطنُه معصوٌب بحجٍر،كوابث ةكثالثَاكأّيةٍمكالكنذوُقكذولقًة،كفأخَذك فقةَل:ك»أنا نازٌل«،كثمَّ
كملسو هيلع هللا ىلصكلملعوَل،كفرضَب،كفعةَدك ثيبًةكأهيَل...لحلديث)4).  لا ّبيُّ

وعْنكأيبكطرحَاكIكقةَل:كمكونةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلجلوَع،كورفع ةكعْنكبطون ةكعْنكحجٍلك
حجٍل،كفلفَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكحجليِن)5). 

وكان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف التعامل معهم: جمالستهم، والقرُب منهم، وعدُم التكرّب عليهم.

عنكعثامنكبنكلايامِنك-وهوكمنكأتبةعكلاتةبعني-كقةَل:كمّلةك ثلِتكلملهةجلوَنكبةملدي ِا،كوملْكيكْنك
هلْمكدلٌر،كوالَكمأوىكأنزهلْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملسجَد،كوساّمهْم:كأصحةَبكلاّصّفِا،كفكةَنكجيةاسهْم،ك

ويأنُسكهبْم)6). 

ويفكهذهكلملجةاسِاكتسريٌاكهلمكومؤلنسٌا،كوفيهةكلمتثةٌلكألملكلهللكتعةىلك امكقةل:ك]ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[ ]لاكهف:28[.

)1(ككرولهكلابخةريك]3097[،كومسرمك]2973[.

)2(ككرولهكلابخةريك]6455[،كومسرمك]2971[.
)3(ككلاكديا:كقطعاكغريظٌاكصرباكالكتعشلكفيهةكلافأس.كلا هةياك]156/4[

)4(ككرولهكلابخةريك]4101[،كومسرمك]2039[.
)5(ككرولهكلارتمذيك]2371[،كوضعفهكلألابةينكيفكضعيفكس نكلارتمذيك]2490[.

)6(ككس نكلابيهقىك]4135[.
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قال السعدي:ك»يأمُلكتعةىلكنبّيهكحمشدًلكملسو هيلع هللا ىلصك-وغريهكأسوته،كيفكلألولملكولا ولهي-كأنكيصرَبك
لا هةِرك أّوَلك ]ٻ ٻ پ پ پ[،كأي:ك لمل يبنَيك لاعبةدك لملؤم نيك نفسهكمعك
بصحبِاك لألمُلك ففيهةك فيهة،ك ولإلخالِصك بةاعبةدِة،ك فوصفهمك لهلل،ك وجَهك بذاكك يليدونك وآخلهك
فإنكيفكصحبتهمكمنك فقللَء؛ك لا فِسكعىلكصحبتهم،كوخمةاطتهم،كوإنك ةنولك لألخيةِر،كوجمةهدِةك

لافولئِدكمةكالكحيىص.

]ڀ ڀ ٺ ٺ[،كأي:كالكجتةوزهمكبرصك،كوتلفْعكع همكنظلك.

كغرُيكنةفٍع،كوقةطٌعكعنكلملصةاِحكلادي ّيِا،كفإنك ] ٺ ٺ ٿ  ٿ[،كفإنكهذلكضةرٌّ
ذاككيوجُبكتعّرَقكلاقرِبكبةادنية،كفتصرُيكلألفكةُركولهلولجُسكفيهة،كوتزوُلكمنكلاقرِبكلالغبُاكيفك
لآلخلِة،كفإنكزي َاكلادنيةكتلوُقكار ةظل،كوتسحُلكلاعقَل،كفيغفُلكلاقرُبكعنكذ ِلكلهلل،كويقبُلكعىلك
لاّرّذلِتكولاشهولِت،كفيضيُعكوقتُه،كوي فلُطكأمله،كفيخرُسكلخلسةرَةكلألبدّيَا،كولا دلمَاكلارسمدّيَا؛ك

وهلذلكقةل:ك]ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ[،كغفلكعنكلهلل،كفعةقبُهكبأنكأغفرهكعنكذ لِه.

]ڤ ڤ[،كأي:كصةركتبعًةكهلوله،كحيثكمةكلمتهْتكنفسهكفعره،كوسعىكيفكإدرل ه،ك
]ٱ ٻ ٻ ٻ    تعةىل:ك قةلك إهلُهكهولُه،ك امك لخّتَذك قدك فهوك فيهكهال هكوخرسلنه،ك واوك ةنك
أي:ك ڦ[،ك  [ ودنيةهك دي هك مصةاُحك أي:ك ڦ[،ك ]ڦ  لآليا.ك پ[ك پ  پ  پ  ٻ 
كطةعتهكتدعوكإىلكلالقتدلِءكبه،كوألنهكالكيدعوكإالك ضةئعًاكمعّطرًا.كفهذلكقدكهنىكلهللكعنكطةعته؛كألنَّ

ملةكهوكمّتصٌفكبه«)1). 

]ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئىئ ی ی ی  تعاىل:  وقال 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب[.

يفك رغبًاك ولإلخالِص؛ك لاعبةدِةك أهَلك جمةاستكك وعنك ع َك،ك تطلْدك الك »أي:ك السعدي:ك قال 
جمةاسِاكغريهمكمَنكلملالزمنيكادعةِءكرهّبمكدعةَءكلاعبةدِةكبةاّذ ِل،كولاصالِةكونحوهة،كودعةِءكلملسأاِاك

)1(ككتفسريكلاسعديك]475/1[.
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ذاكك سوىك لألغللِضك منك هلمك ايسك لهلل،ك وجَهك بذاكك قةصدوَنك وهمك وآخله،ك لا هةِرك أّوِلك يفك

لاغلِضكلجلريِل.

وحمّبتهم،ك ملولالهتمك مستحّقوَنك بلك ع هم،ك ولإلعللِضك ارطلِد،ك مستحّقنيك ايسولك فهؤالءك

وإدنةئهم،كوتقليبهم؛كألهنمكلاصفوُةكمنكلخلرِقكوإنك ةنولكفقللَء،كولألعزلُءكيفكلحلقيقِاكوإنك ةنولك

ع دكلا ةِسكأذاّلَء.

كاهكحسةبه،ك ] ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب[،كأي:ك لٌّ
واهكعشرهكلحلسُن،كوعشرهكلاقبيُح.ك]مب ىب يب جت[.

نفسهك لملؤم نيكصربك منك لافقللءك إذلكجةاسك فكةنك لمتثةِل،ك ك أمدَّ لألملك هذلك لمتثَلكملسو هيلع هللا ىلصك وقدك

معهم،كوأحسَنكمعةمرتهم،كوأالَنكهلمكجةنبه،كوحّسَنكخرقه،كوقّلهبمكم ه،كبلك ةنولكهمكأ ثلكأهِلك

 .(1(»جمرسهك

كمجةعًاكمنكأرشلِفكلاعلِبكأنفولكأنكيستجيبولكإىلكدعوةك و ةنكسبُبكنزوِلكهذهكلآليةتكأنَّ

وعامر،ك وبالل،ك صهيب،ك أمثةل:ك منك لاّضعةَف،ك لافقللَءك إايهك يؤويك ملسو هيلع هللا ىلصك حمشدًلك ألنك لإلسالم؛ك

وخّبةب،كوسرامن،كولبنكمسعود،كوأمثةهلم،كوعريهمكجبةٌبكتفوُحكم هةكرلئحُاكلاعلِقكافقلهم.

ومكةنتهمكلالجتامعّيُاكالكتؤّهرهمكألنكجيةاسولكسةدلِتكقليٍش!ك

ٺ  ٺ  ٺ  فأبى.]ڀ  ع ه،ك يطلدهمك أنك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسولك إىلك لاكربلُءك هؤالِءك فطربك

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ [.كفةقرتحولكأنكخيّصَصكهلمكجمرسًة،ك
ارسةدةك ك يظلَّ لاّضعةُف؛ك يك لافقللُءك هؤالِءك فيهك يكوُنك الك آخل،ك جمرسًةك األرشلِفك وخيّصَصك

! لمتيةزهم،كولختصةصهم،كومهةبتهمكيفكلملجتشعكلجلةهيلِّ

]ۆئ ۆئ ۈئ  أملكربه:ك أنكيستجيَبكهلمكيفكهذه.كفجةءهك كملسو هيلع هللا ىلصكرغبًاكيفكإسالمهمك فهمَّ

)1(ككتفسريكلاسعديك]257/1[.



341 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
جب حب خب مب ىب يب جت[.

كلملأُلكمنكقليٍشكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوع ده:كصهيٌب،كوبالٌل،ك عنكلبنكمسعودكIكقةل:كملَّ

وعامٌر،كوخّبةٌب،كوغريهمكمنكضعفةِءكلملسرشنَي.

كلهللكعريهمكمنكبي  ة؟كونحنك فقةاول:كيةكحمشُد،كأرضيَتكهبؤالءكمنكقومَك؟كأهؤالءكلاذينكمنَّ

نكوُنكتبعًةكهلؤالء؟كلطلدهمكع ك،كفرعّرككإنكطلدهتمكأنكنّتبعك.

ف زاتكهذهكلآليا:ك]ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ[ك]لألنعةم:52[)1). 

كملسو هيلع هللا ىلص:  كملسو هيلع هللا ىلصكسّتَاكنفٍل،كفقةَلكلملرش وَنكار ّبيِّ وعْنكسعِدكبنكأيبكوقةصكIكقةَل:ك  ّةكمَعكلا ّبيِّ

لطلْدكهؤالِءكالكجيرتئوَنكعري ة.

و  ُتكأنةكولبُنكمسعوٍدكورجٌلكمْنكهذيٍل،كوبالٌلكورجالِنكاسُتكأسّشيهام.

فوقَعكيفكنفِسكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةكمةَءكلهللكأْنكيقَع،كفحّدَثكنفسُه،كفأنزَلكلهللكD: ]ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ[)2). 

ومنكتعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصكمعهمكأنهك ةنكيدهّلمكعىلكأبولبكلخلريكولألعاملكلاصةحلاكلاتيكتوصرهمكإىلك
م زااكلألغ يةءكلمل فقني:

كفقللَءكلملهةجليَنكأتولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كذهَبكأهُلكلاّدثوِر)3)  عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
بةاّدرجةِتكلاعىل،كولا ّعيِمكلملقيِم.

فقةَل:ك»وما ذاَك؟«.

)1(ككتفسريكلاطربيك]11/ 374[
)2(ككرولهكمسرمك]2413[.

)3(ككأي:كلألموللكلاكثرية.كلا هةياك]214/2[
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قةاول:كيصّروَنك امكنصيّل،كويصوموَنك امكنصوُم،كويتصّدقوَنكوالكنتصّدُق،كويعتقوَنكوالكنعتُق)1).

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أفال أعليّمكْم شيئًا تدركوَن بِه مْن سبقكْم، وتسبقوَن بِه مْن بعدكْم، 

وال يكوُن أحٌد أفضَل منكْم إاليّ مْن صنَع مثَل ما صنعتْم؟«.

قةاول:كبىلكيةكرسوَلكلهلل.

ًة«. وَن، وحتمدوَن، دبَر كلِّ صالٍة ثالثًا وثالثنَي مريّ قةَل:ك»تسبيّحوَن، وتكربيّ

فلجَعكفقللُءكلملهةجليَنكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كسشَعكإخولن ةكأهُلكلألمولِلكبامكفعر ة،ك

ففعرولكمثرُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ذلَك فضُل اهلل يؤتِه مْن يشاُء«)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يسأُل الله حبَّ الفقراء واملساكني:

فكان يقول يف صالته: »الليّهمَّ إينيّ أسألَك فعَل اخلرياِت، وترَك املنكراِت، وحبَّ املساكنِي، 

وإذا أردَت بعبادَك فتنًة؛ فاقبضني إليَك غرَي مفتوٍن«)3). 

كIكقةَل:كأملينك كلاغفةريِّ وكان يأمر أصحابه بحب املساكني والقرب منهم:كفعْنكأيبكذرٍّ

نوِّ منهْم، وأمرين أْن أنظَر إىل مْن هَو دوين، وال  خرييلكملسو هيلع هللا ىلصكبسبٍع:ك»أمرين بحبِّ املساكنِي، والديّ

أسأَل أحدًا شيئًا،  أْن ال  أدبرْت، وأمرين  وإْن  حَم  الريّ أْن أصَل  مْن هَو فوقي، وأمرين  إىل  أنظَر 

ًا، وأمرين أْن ال أخاَف يف اهلل لومَة الئٍم، وأمرين أْن أكثَر مْن  وأمرين أْن أقوَل باحلقِّ وإْن كاَن مريّ

نَّ مْن كنٍز حتَت العرِش«)4).  َة إاليّ باهلليِّ« فإنيّ قوِل: »ال حوَل وال قويّ

)1(ككويفكرولياكاربخةري:كوهلْمكفضٌلكمْنكأمولٍلكحيّجوَنكهبة،كويعتشلوَن،كوجيةهدوَن،كويتصّدقوَن.
)2(ككرولهكلابخةريك]843[،كومسرمك]595[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]3233[كعنكلبنكعبةسكL،كوصّححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]684[.
)4(ككرولهكأمحدك]20906[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2166[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتفّقدهم، ويسأل عن أحواهلم:

لهللكملسو هيلع هللا ىلص  رسوُلك فأخرَبك ملضْت،ك مسكي ًاك ك أنَّ Lك ح يٍفك بِنك سهِلك بِنك أمةمَاك أيبك عْنك

بشلضهة،كو ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعوُدكلملسة نَي،كويسأُلكع هْم.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إذا ماتْت فآذنوين هبا«.

فخلَجكبج ةزهتةكاياًل،كفكلهولكأْنكيوقظولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فراّمكأصبَحكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخرَبكبةّاذيك ةَنكمْنكمأهنةكفقةَل:ك»أملْ آمركْم أْن تؤذنوين هبا؟«.

فقةاول:كيةكرسوَلكلهللك له ةكأْنكنخلجَككاياًلكونوقظَك.

كأربَعكتكبريلٍت)1).  كبةا ّةِسكعىلكقربهة،كو رّبَ فخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكصفَّ

وكذلك اهتمَّ باملعدمني من املساكني، ومنهم ذو البجاديِن:

لاّريِل،كوأنةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفك Iكقةل:كقشُتكمْنكجوِفك بَنكمسعوٍدك عْنكعبَدكلهللك

إايهة،كفإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  أنظُلك فةّتبعتهةك لاعسكِل،ك نةٍركيفكنةحيِاك غزوِةكتبوَك،كفلأيتكمعرًاكمْنك

وأبوكبكٍلكوعشُل.ك

وإذلكعبُدكلهللكذوكلابجةديِنكلملزيّنكقْدكمةَت،كوإذلكهْمكقْدكحفلولكاُه،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكحفلتِه،ك

وأبوكبكٍلكوعشُلكيدّايةنِهكإايِه،كوهَوكيقوُل:ك»أدنيا إيليّ أخاكام«كفدّايةُهكإايِه.

فراّمكهّيأُهكاشّقِه،كقةَل:ك»الليّهمَّ إينيّ أمسيُت راضيًا عنُه؛ فارَض عنُه«.

قةَلكعبُدكلهللكبُنكمسعوٍد:كيةكايت يك  ُتكصةحَبكلحلفلِة)2).

)1(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]531[،كولا سـةئيك]1907[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلا سةئيك]1907[،ك
.Iوروىكلابخةريك]458[،كومسرمك]956[كنحوهكمنكحديثكأيبكهليلةك

كلاسريةكلا بوياك]527/2[كالبنكهشةم،كوقةلكلبنكحجلكيفكلإلصةباك]162/4[: »رجةاهكثقةتكإالكأنكفيهكلنقطةعة«. )2(ك
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مْنك قومُهك فيش عُهك لإلسالِم،ك إىلك ي ةزُعك ألّنُهك ةَنك لابجةديِن؛ك ذلك وإّنامكسّشَيك لبُنكهشةٍم:ك قةَلك

ذاَك،كويضّيقوَنكعريِهكحّتىكتل وُهكيفكبجةِدكايَسكعريِهكغريُه.كولابجةُد:كلاكسةُءكلاغريُظكلجلةيف.

فهلَبكم هْمكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمك ةَنكقليبًةكم ُهكمّقكبجةدُهكبةث نِي،كفةّتزَركبولحِد،كولمتشَلك

بةآلخِل،كثّمكأتىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقيَلكاُهكذوكلابجةديِنكاذاَك)1). 

ويقيض حاجة املحتاج منهم:

وال  ماٍل،  مْن  األرِض  يف  لُه  وما  لاّزبرُيك تزّوج يك قةاْت:ك Lك بكٍلك أيبك ب ِتك أسامَءك عْنك

مملوٍك، وال يشٍء غرَي ناضٍح،كوغرَيكفلسِه،كفك ُتكأعرُفكفلسُه،كوأستقيكلملةَء...فرْمكيكْنكمَنك

كاُه،كوأقوُمكعريِه،كوأسوسُه. كمْنكسيةسِاكلافلِسك  ُتكأحتشُّ كعيلَّ لخلدمِاكيشٌءكأمدَّ

فأاقْتك لافلس،ِك قةاْت:ك فت يكسيةسَاك فأعطةهةكخةدمًة)2).ك كملسو هيلع هللا ىلصكسبٌي،ك لا ّبيَّ كجةَءك ثمَّ قةَل:ك

ع ّيكمئونتُه)3). 

كأبوكبكلكبخةدٍمكتكفي يكسيةساكلافلس،كفكأّنامكأعتق ي«)4).  تنبيه: يفكرولياك»حّتىكأرسَلكإيلَّ

كلاّسبيكمّلةكجةَءكإىلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأعطىكأبةكبكلكم ُهك قةلكلحلةفظكلبنكحجل:ك»وجيشعكبنيكلاّلوليتنِيكبأنَّ

كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكهَوكلملعطي،كواكْنكوصَلكذاَككإايهةكبولسطٍا«)5).  خةدمًة؛كاريسرُهكإىلكلب تهكأسامء،كفصدَقكأنَّ

ويسأهلم عن حاجتهم؛ ليقضيها هلم:

كملسو هيلع هللا ىلصكممّةكيقوُلكارخةدِم:ك»ألَك حاجٌة؟«. كملسو هيلع هللا ىلصكرجٍلكأْوكلملأٍةكقةَل:ك ةَنكلا ّبيُّ عْنكخةدٍمكار ّبيِّ

)1(ككلاسريةكلا بوياك]527/2[كالبنكهشةم.
)2(ككأي:كجةريا.

)3(ككرولهكلابخةريك]4823[،كومسرمك]2182[.

)4(ككرولهكلابخةريك]5224[،كومسرمك]2182[.
)5(ككفتحكلابةريك]324/9[.
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قةَلكحّتىك ةَنكذلَتكيوٍم،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكحةجتي.

قةَل:ك»وما حاجتَك؟«.

قةَل:ك)حةجتيكأْنكتشفَعكيلكيوَمكلاقيةمِا(.

قةَل:ك»ومْن دليَّك عىل هذا؟«.

قةَل:كريّب.

جوِد«)1).  ا ال؛ فأعنيّي بكثرِة السيّ قةَل:ك»إميّ

إن عظم: وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاُء، فيجيُب طلبه و

كIكقةَل:ك  ُتكأبيُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأتيتُهكبوضوئِهك عنكربيعَاكبِنك عٍبكلألسرشيِّ

]أي:كلملةءكلاذيكيتوضأكبه[،كوحةجتِه،كفقةَلكيل:ك»سْل«.

فقرُت:كأسأاَككمللفقتَككيفكلجل ِّا.

قةَل:ك»أْو غرَي ذلَك«.

قرُت:كهَوكذلَك.

جوِد«)2).  قةَل:ك»فأعنيّي عىل نفسَك بكثرِة السيّ

ويفكرولياكعْنكربيعَاكقةَل:ك  ُتكأخدُمكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأقوُمكاُهكيفكحولئجِهكهنةريكأمجَع،ك

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعشةَءكلآلخلَة،كفأجرَسكببةبِهكإذلكدخَلكبيتُه،كأقوُلكاعّرهةكأْنكحتدَثك حّتىكيصيّلَ

السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحةجٌا،كفامكأزلُلكأسشعُهكيقوُلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»سبحاَن اهلل سبحاَن اهلل سبحاَن اهلل وبحمدِه« 

،كفأرجَع،كأْوكتغرب يكعي ي،كفأرقَد. حّتىكأملَّ

)1(ككرولهكأمحدك]15646[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4836[.
)2(ككرولهكمسرمك]489[.
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قةَل:كفقةَلكيلكيومًةكملةكيلىكمْنكخّفتيكاُهكوخدمتيكإّيةُه:ك»سلني يا ربيعُة؛ أعطَك«.

كأعرشَككذاَك. قةَل:كفقرُت:كأنظُلكيفكأمليكيةكرسوَلكلهللِّ،كثمَّ

سيكفي ي،ك رزقًةك فيهةك يلك ك وأنَّ زلئرٌا،ك م قطعٌاك لاّدنيةك ك أنَّ فعلفُتك نفيس،ك يفك ففّكلُتك قةَل:ك
ويأتي ي،كفقرُت:كأسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكآلخليت،كفإّنُهكمَنكلهللكDكبةمل زِلكلّاذيكهَوكبِه.

قةَل:كفجئُتكفقةَل:ك»ما فعلَت يا ربيعُة؟«.

فقرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهللكأسأاَككأْنكتشفَعكيلكإىلكرّبَك،كفيعتق يكمَنكلا ّةِر.

قةَل:كفقةَل:ك»مْن أمرَك هبذا يا ربيعُة؟«.

كمةكأملينكبِهكأحٌد،كواك َّككمّلةكقرَت:ك»سلني أعطَك«،ك قةَل:كفقرُت:كالكولهللكلّاذيكبعثككبةحلقِّ
كيلك كلاّدنيةكم قطعٌا،كوزلئرٌا،كوأنَّ و  َتكمَنكلهللكبةمل زِلكلّاذيكأنَتكبِه،كنظلُتكيفكأملي،كوعلفُتكأنَّ

فيهةكرزقًةكسيأتي ي،كفقرُت:كأسأُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكآلخليت.

بكثرِة  نفسَك  عىل  فأعنيّي  فاعٌل،  »إينيّ  يل:ك قةَلك ك ثمَّ طوياًلك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فصشَتك قةَل:ك
جوِد«)1).  السيّ

وكان يشيُد بفضلهم، وعظيم قدرهم حتى ال حيتقرهم أحٌد من الناس؛ لفقرهم:

كرجٌلكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. كIكأّنُهكقةَل:كملَّ عْنكسهِلكبِنكسعٍدكلاّسةعديِّ

فقةَل:ك»ما تقولوَن يف هذا؟«.

كإْنكخطَبكأْنكي كَح،كوإْنكمفَعكأْنكيشّفَع،ك قةاول:كرجٌلكمْنكأرشلِفكلا ّةِس،كهذلكولهللكحليٌّ
وإْنكقةَلكأْنكيستشَع.

كرجٌلكمْنكفقللِءكلملسرشنَي،كفقةَل:ك»ما تقولوَن يف هذا؟«. كسكَت،كفشلَّ ثمَّ

)1(ككرولهكأمحدك]16143[،كوحّس هكلألابةينكيفكإرولءكلاغريلك]209/2[،كوقدكسبق.
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كإْنكخطَبكأْنكالكي كَح،كوإْنكمفَعكأْنكالك قةاول:كهذلكرجٌلكمْنكفقللِءكلملسرشنَي،كهذلكحليٌّ

يشّفَع،كوإْنكقةَلكأْنكالكيستشَع.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هذا خرٌي مْن ملِء األرِض مثَل هذا«)1). 

كلاّسيةدةكبشجّلِدكلاّدنيةكالكأثلكهلة،كوإّنامكلالعتبةركيفكذاَكك قةلكلبنكحجل:ك»ويفكلحلديثكبيةُنكأنَّ

كمَنكلاّدنيةكيعةضكع ُهكبحس ِاكلآلخلة«)2).  كلّاذيكيفوتُهكلحلظُّ بةآلخلِة،كوأنَّ

، أترى كثرَة املاِل هَو الغنى؟«. كIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ وعْنكأيبكذرٍّ

قرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

َة املاِل هَو الفقُر؟«. قةَل:ك»فرتى قليّ

قرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»إنيّام الغنى غنى القلِب، والفقُر فقُر القلِب«.

كسأا يكعْنكرجٍلكمْنكقليٍش،كفقةَل:ك»هْل تعرُف فالنًا؟«. ثمَّ

قرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»فكيَف تراُه وتراُه؟«.

قرُت:كإذلكسأَلكأعطَي،كوإذلكحرَضكأدخَل.

كسأا يكعْنكرجٍلكمْنكأهِلكلاّصّفِا،كفقةَل: »هْل تعرُف فالنًا؟«. ثمَّ

قرُت:كالكولهللكمةكأعلفُهكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:كفامكزلَلكحيّريِه،كوي عتُهكحّتىكعلفتُه،كفقرُت:كقْدكعلفتُهكيةكرسوَلكلهلل.

)1(ككرولهكلابخةريك]5091[.
)2(ككفتحكلابةريك]278/11[كبةختصةر.
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قةَل:ك»فكيَف تراُه أْو تراُه؟«.

قرُت:كرجٌلكمسكنٌيكمْنكأهِلكلاّصّفِا.

فقةَل:ك»هَو خرٌي مْن طالِع األرِض مَن اآلخِر«.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأفالكيعطىكمْنكبعِضكمةكيعطىكلآلخُل؟

فقةَل:ك»إذا أعطَي خريًا فهَو أهلُه، وإْن رصَف عنُه فقْد أعطَي حسنًة«)1). 

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كْم مْن أشعَث أغرَب ذي طمريِن)2) 

ُه، منهُم الرباُء بُن مالٍك«)3).  ال يؤبُه لُه لْو أقسَم عىل اهلل ألبريّ

ويرفُع معنوّياهتم بذكر فضائلهم يف اآلخرة:

َل مْن  عْنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةيصكLكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل:ك»هْل تدروَن أويّ

يدخُل اجلنيَّة مْن خلِق اهلل؟«. 

قةاول:كلهللكورسواُهكأعرُم.

ُل مْن يدخُل اجلنيَّة مْن خلِق اهلل الفقراُء املهاجروَن اليّذيَن تسدُّ هبْم الثيّغوُر، ويتيّقى  قةَل:ك»أويّ

هبُم املكارُه، ويموُت أحدهْم وحاجتُه يف صدرِه ال يستطيُع هلا قضاًء.

فيقوُل اهلل D ملْن يشاُء مْن مالئكتِه: ائتوهْم، فحييّوهْم.

َم  اُن سامئَك، وخريتَك مْن خلقَك، أفتأمرنا أْن نأيَت هؤالِء، فنسليّ فتقوُل املالئكُة: نحُن سكيّ

عليهْم؟ 

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]685[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]3203[.
)2(ككلاّطشل:كلاثوُبكلخلرق.كلا هةياك]306/3[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]3854[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4573[.
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ْم كانوا عبادًا يعبدوين ال يرشكوَن ب شيئًا، وتسدُّ هبْم الثيّغوُر، ويتيّقى هبُم املكارُه،  قاَل: إنيّ

ويموُت أحدهْم وحاجتُه يف صدرِه ال يستطيُع هلا قضاًء«.

قةَل:ك»فتأتيهُم املالئكُة عنَد ذلَك، فيدخلوَن عليهْم مْن كلِّ باٍب: »سالٌم عليكْم بام صربتْم 

اِر«)1).  فنعَم عقبى الديّ

وقد برّشهم بأهنم يسبقون األغنياَء بدخول اجلنة بفارٍق زمينٍّ كبرٍي.

عْنكثوبةَنكIكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك  ُتكقةئاًمكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجةَءكحرٌبكمْنك

أحبةِركلايهوِد،كفقةَل:كلاّسالُمكعريَككيةكحمّشُد،كفدفعتُهكدفعًاك ةَدكيرصُعكم هة.

فقةَل:كملَكتدفع ي؟ك

فقرُت:كأالكتقوُل:كيةكرسوَلكلهلل؟ك

:كإّنامكندعوُهكبةسشِهكلّاذيكساّمُهكبِهكأهرُه. فقةَلكلايهوديُّ

ين بِه أهيل«.  ٌد اليّذي ساميّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اسمي حمميّ

:كجئُتكأسأاَك.ك فقةَلكلايهوديُّ

ثتَك؟«.  فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أينفعَك يشٌء إْن حديّ

.ك قةَل:كأسشُعكبأذينَّ

ف كَتكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعوٍدكمعُه،كفقةَل:ك»سْل«. 

:كأيَنكيكوُنكلا ّةُسكيوَمكتبّدُلكلألرُضكغرَيكلألرِضكولاّسشولُت؟ك فقةَلكلايهوديُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هْم يف الظيّلمِة دوَن اجلرِس«. 

)1(ككرولهكأمحدك]6534[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]7378[.



تعامالت النبي 350

قةَل:كفشْنكأّوُلكلا ّةِسكإجةزًة؟ك

قةَل:ك»فقراُء املهاجريَن«...لحلديث)1). 

Lك-سأاُهك لاعةِصك بِنك بَنكعشلوك كقةل:كسشعُتكعبَدكلهللك لاّلمحِنكلحلبيلِّ وعنكأيبكعبِدك
رجٌلكفقةَل:كأاس ةكمْنكفقللِءكلملهةجليَن؟-كفقةَلكاُهكعبُدكلهلل:كأاَككلملأٌةكتأويكإايهة؟.ك

قةَل:كنعْم.ك

قةَل:كأاَككمسكٌنكتسك ُه؟.ك

قةَل:كنعْم.ك

قةَل:كفأنَتكمَنكلألغ يةِء.ك

كيلكخةدمًة.ك قةَل:كفإنَّ

قةَل:كفأنَتكمْنكلملروِك.

قةَلكأبوكعبِدكلاّلمحِن:كوجةَءكثالثُاكنفٍلكإىلكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِصكوأنةكع دُه،كفقةاول:كيةك
أبةكحمّشٍد،كإّنةكولهللكمةكنقدُركعىلكيشٍء،كالكنفقٍا،كوالكدلّبٍا،كوالكمتةٍع.كفقةَلكهلْم:كمةكمئتْم،كإْنكمئتْمك
كلهللكاكْم،كوإْنكمئتْمكذ لنةكأمل ْمكارّسرطةِن،كوإْنكمئتْمكصربتْم،ك رجعتْمكإاي ة،فأعطي ة ْمكمةكيرّسَ
فإيّنكسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»إنَّ فقراَء املهاجريَن يسبقوَن األغنياَء يوَم القيامِة إىل اجلنيِّة 

بأربعنَي خريفًا«. 

قةاول:كفإّنةكنصرُب،كالكنسأُلكميئًة)2). 

َل زمرٍة تدخُل اجلنيِّة  وعْنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكLكقةَل:كقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أتعلُم أويّ
تي؟«.  مْن أميّ

)1(ككرولهكمسرمك]315[.
)2(ككرولهكمسرمك]2979[.
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قةَل:كلهللكورسواُهكأعرُم.ك

فقةَل:ك»املهاجروَن، يأتوَن يوَم القيامِة إىل باِب اجلنيِّة، ويستفتحوَن، فيقوُل هلُم اخلزنُة: أَو قْد 
حوسبتْم؟ فيقولوَن: بأيِّ يشٍء نحاسُب؟ وإنيّام كانْت أسيافنا عىل عواتقنا يف سبيِل اهلل حتيّى متنا 

عىل ذلَك«. 

قةَل:ك»فيفتُح هلْم، فيقيلوَن فيِه أربعنَي عامًا قبَل أْن يدخلها النيّاُس«)1). 

وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يدخُل فقراُء املسلمنَي اجلنيَّة قبَل أغنيائهْم 
بنصِف يوٍم، وهَو مخسامئِة عاٍم«)2). 

كحديُثكأبيكهليلةكعرىكأنك كحديُثكلبِنكعشلوكعرىكأنكلاسبقكبأربعينكعةمًة،كودلَّ تنبيه: دلَّ
لاسبَقكبخشسشةئِاكعةٍم،كولاجشُعكبي هشةكبأموٍر:

1-كأنكفقللءكلملهةجلينكيدخرونكلجل اكقبلكأغ يةءكلملهةجلينكبأربعنيكخليفًة،كويسبقكسةئُلك
لافقللِءكسةئَلكلألغ يةءكبخشسامئاكعةم.

كوعالك فقدكبّوَبكلبُنكحبةنكحلديثكعبدكلهللكبنكعشلوكIكبقواه:ك»ذ ُلكتفّضِلكلهللكجلَّ
عىلكفقللِءكلملهةجلينكبإدخةهلمكلجل َاكقبلكأغ يةئهمكبشدٍدكمعروما«)3). 

وبّوبكحلديثكأيبكهليلةكIكبقواه:ك»ذ لكتفّضلكلهللكجلكوعالكعىلكفقللِءكهذهكلألماك
لاصةبلينكعىلكمةكأوتولكبإدخةهلمكلجل اكقبلكأغ يةئهمكبشددكمعروما«)4). 

2-كقةلكلابيهقي:ك»لخترفتكلالوليةتكيفكهذهكلملولقيتكفإنك ةنتك ّرهةكحمفوظًا،كفيحتشُلك
أنكيكونكلختالفهةكبةختالِفكدرجةِتكلافقللء،كوم ةزهلمكمنكلاطةعا«)5).

)1(ككرولهكلحلة مك]2389[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]96[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2354[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]8076[.

)3(ككصحيحكلبنكحبةنك]452/2[.
)4(ككنفسهك]451/2[.

)5(ككلابعثكولا شورك]426[.



تعامالت النبي 352

قةلكلبنكلاقيمكV:ك»ولاذيكيفكلاصحيِحكأنكسبقهمكهلمكبأربعنيكخليفًة،كفإمةكأنكيكونكهوك
لملحفوَظ،كوإّمةكأنكيكونك المهةكحمفوظًة،كوختترُفكمّدُةكلاسبقكبحسبكأحولِلكلافقللءكولألغ يةء،ك
فش همكمنكيسبُقكبأربعني،كوم همكمنكيسبُقكبخشسامئا،ك امكيتأّخُلكمكُثكلاعصةةكمنكلملوّحدينكيفك

لا ةركبحسبكأحولهلم.كولهللكأعرم«)1). 

3-كأنكلخلشسامئاكعةمكبةعتبةركأّوِلكلافقللء،كوآخلكلألغ يةء)2). 

وعْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكقةَل:ك  ُتكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوطرعْتكلاّششُس،كفقةَل:ك
مِس«. »يأيت اهلل قوٌم يوَم القيامِة نورهْم كنوِر الشيّ

فقةَلكأبوكبكٍل:كأنحُنكهْمكيةكرسوَلكلهللِّ؟ك

قةَل:ك»ال، ولكْم خرٌي كثرٌي، ولكنيّهْم الفقراُء واملهاجروَن اليّذيَن حيرشوَن مْن أقطاِر األرِض«. 

وقةَل:ك»طوبى للغرباِء، طوبى للغرباِء، طوبى للغرباِء«،كفقيَل:كمْنكلاغلبةُءكيةكرسوَلكلهللِّ؟ك
قةَل:ك»ناٌس صاحلوَن يف ناِس سوٍء كثرٍي، مْن يعصيهْم أكثُر مميّْن يطيعهْم«)3). 

وأخربهم بأهنم أكرُث أهل اجلنة: 

»اطيّلعُت يف اجلنيِّة فرأيُت أكثَر أهلها  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك لا ّبيِّ Iكعِنك فعْنكعشللَنكبِنكحصنٍيك

الفقراَء، واطيّلعُت يف النيّاِر، فرأيُت أكثَر أهلها النيّساَء«)4). 

كارفقللِءكلاذينكفةتتهُمكلادنية،كولألمولل. فهذلكتعزيٌزكنفيسٌّ

الفقراء«كيوجبكفضلك أهلها  أكثر  اجلنيّة فرأيت  »اطيّلعت يف  »ايَسكقواه:ك ابن بطال:ك قال 

)1(ككحةديكلألرولحك]81[.
)2(ككلنظل:كلا هةياكيفكلافتنكولملالحمك]273/1[.

)3(ككرولهكأمحدك]7032[،كوقةلكلألابةين:ك»صحيحكاغريه«.كصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]3188[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3241[،كومسرمك]2737[.
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كلافقللَءكيفكلاّدنيةكأ ثلكمَنكلألغ يةء،كفأخرَبكعْنكذاَكك امكتقول:ك ،كوإّنامكمع ةُه:كأنَّ لافقريكعىلكلاغ يِّ

أ ثلكأهلكلاّدنيةكلافقللءكإخبةرًلكعِنكلحلةل.

كلافقرَيكإذلكملْكيكْنكصةحلًةك وايَسكلافقُلكأدخرهُمكلجل َّا،كوإّنامكدخرولكبصالحهْمكمَعكلافقِل،كفإنَّ

الكيفضل«)1). 

،كوذاككالك كأزولجهنَّ كحقَّ كهلْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأنهكأرلَدك فلهنَّ وقةلكعنك فللنكلاعشري:ك»بنّيَ

ك ّرهة،كفثبَتك كلاعشرَي،كوبأفعةلكلاربِّ كيزيُدكبشكلهنَّ كذاككأنكإيامهننَّ ،كودلَّ حمةاَاكي قُصكمنكإيامهننَّ

أنكلألعامَلكمنكلإليامِن،كوأنهكقوٌلكوعشٌل،كإذكبةاعشِلكلاصةاِحكيزيُد،كوبةاعشِلكلاسّيئكي قُص.ك

وفيِه:كدايٌلكأنكلمللَءكيعّذُبكعىلكلجلحدكارفضِل،كولإلحسةِن،كومكِلكلمل عِم«)2). 

َة مْن دخلها  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»قمُت عىل باِب اجلنيِّة، فكاَن عاميّ كلا ّبيَّ وعْنكأسةمَاكبِنكزيٍدكLكأنَّ

املساكنُي، وأصحاُب اجلدِّ حمبوسوَن، غرَي أنَّ أصحاَب النيّاِر قْد أمَر هبْم إىل النيّاِر«)3). 

قال ابن حجر:ك»)حمبوسوَن(كأْي:كمم وعوَنكمْنكدخولكلجل ّاكمَعكلافقللء؛كمْنكأجلكلملحةسباك

كذاَككع دكلاق طلةكلّاتيكيتقةّصوَنكفيهةكبعدكلجلولزكعىلكلارّصلط«)4).  عىلكلملةل،كو أنَّ

وعنكمةاِككبِنكدي ةٍركقةل:كقدمُتكمنكسفٍلكيل،كفراّمكرصُتكبةجلرِسكقةَمكلاعّشةرك]أي:كجةمعك

كمنكلاسفي ِا،كوالكيقوُمكأحٌدكمنكمكةنه،كفأخذُتكثويب،ك لارضلئب،كأوكلجلامرك[،كفقةل:كالكخيلجنَّ

فوضعتهكعىلكع قي،كثمكوثبُت،كفإذلكأنةكعىلكلألرِض.

فقةلكيل:كمةكأخلجك؟ك

)1(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]173/10[.
)2(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]89/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5196[،كومسرمك]4919[.
)4(ككفتحكلابةريك]420/11[.
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قرُت:كايَسكمعيكيشٌء.ك

قةل:كلذهْب.ك

فقرُتكيفكنفيس:كهكذلكأملكلآلخلة)1).

وكان يطلُب حضورهم استنزااًل للنرص، والرزق بدعائهم:

 ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيلغُبكيفكلافقللء،كيلغُبكيفكقلهبم،كوأنكيكوَنكمعهم.

ترزقوَن، وتنرصوَن  فإنيّام  »ابغوين ضعفاءكْم؛  كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك لا ّبيَّ ك أنَّ Iك لاّدردلِءك عْنكأيبك
بضعفائكْم«)2). 

»ابغوين«كأْي:كلطربوهمكيل،كأستعنيكهبْم.

عفاء«كأْي:كصعةايككلملسرشنَي،كوهْمكمْنكيستضعفهُمكلا ّةسكالثةثِاكحةهلْم.ك »الضيّ

»تنرصوَن«كأْي:كتعةونوَنكعىلكعدّو ْم،كبسببهْم،كأْوكبرب ِاكدعةئهْم.ك

كملسو هيلع هللا ىلص: »هْل تنرصوَن، وترزقوَن،  كاُهكفضاًلكعىلكمْنكدونُه،كفقةَلكلا ّبيُّ وقدكرأىكسعٌدكIكأنَّ
إاليّ بضعفائكْم«)3). 

َة بضعيفها، بدعوهتْم، وصالهتْم، وإخالصهْم«)4).  ويفكروليا:ك»إنيّام ينرُص اهلل هذِه األميّ

كعبةدةكلاّضعفةءكودعةءهْمكأمّدكإخالصًةكجلالِءكقروهبْمكمَنكلاّتعّرقكبزخلِفكلاّدنيةك ومع ةُهكأنَّ
وجعرولكمّههْمكولحدكفأجيَبكدعةؤهْمكوز ْتكأعامهلْم)5). 

كحسةبه؛كألنهكالكيشرُككمةالًكحيةسُبكعريه.كصفاكلاصفوةك]277/3[. )1(ككيع ي:كأنكلافقريكخيفُّ
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2594[،كولارتمذيك]1702[،كوصّححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]779[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2896[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]3178[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]6[.

)5(ككي ظل:كفتحكلابةريك]89/6[،كرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]90/5[،كعونكلملعبودك]256/7[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يأمر باحرتامهم وتقديرهم:

ومن صوِر ذلك: هنيه عن إطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه الناس.

،كفرْمكيأ رُه،كقةاْتكعةئشُا:كفقرُت:ك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأهدَيكإايِهكضبٌّ عْنكعةئشَا J أنَّ

يةكرسوَلكلهللكأالكأطعشُهكلملسة نَي؟

كملسو هيلع هللا ىلص: »ال تطعموهْم مميّا ال تأكلوَن«)1).  فقةَلكلا ّبيُّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ]گ  قواه:ك يفك تعةىلك لهللك ألملك تطبيقك هذلك ويفك

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ [ك]لابقلة:267[.

عِنكلاربلِءكبنكعةزبكLكيفكقواهكتعةىل:ك] ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ [،كقةَل:ك

نزاْتكفي ةكمعرَشكلألنصةِر.

  ّةكأصحةَبكنخٍل،كفكةَنكلاّلجُلكيأيتكمْنكنخرِهكعىلكقدِرك ثلتِهكوقّرتِه،كو ةَنكلاّلجُلكيأيتك

بةاق ِو)2)كولاق ويِن،كفيعّرقُهكيفكلملسجِد.

و ةَنكأهُلكلاّصّفاكايَسكهلْمكطعةٌم،كفكةَنكأحدهْمكإذلكجةَعكأتىكلاق َو،كفرضبُهكبعصةُه،كفيسقُطك

مَنكلابرِسكولاّتشِلكفيأ ُل.

و ةَنكنةٌسكممّْنكالكيلغُبكيفكلخلرِيكيأيتكلاّلجُلكبةاق ِوكفيِهكلاّشيُص)3)،كولحلشُف)4)،كوبةاق ِوكقْدك

لنكرَس،كفيعّرقُه؛كفأنزَلكلهللكتبةرَككتعةىل:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

)1(ككرولهكأمحدك]24215[،كوحّس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2426[.
)2(ككلاق و:كلاعذقكبامكفيهكمنكلاّلطب.كلا هةياك]192/4[.

)3(ككلاّشيُصكولاّشيصةُءكرديءكلاتشل.كاسةنكلاعلبك]50/7[.
)4(ككلحلشف:كلايةبسكلافةسدكمنكلاتشل.كلا هةياك]391/1[.
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ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

كأحد ْمكأهدَيكإايِهكمثُلكمةكأعطةُهكملْكيأخذُهكإاّلكعىلكإغامٍض،كأْوكحيةٍء. ھ[،كقةَل:كاْوكأنَّ

قةَل:كفك ّةكبعَدكذاَككيأيتكأحدنةكبصةاِحكمةكع دُه)1). 

كلاّلبيَعكبنكخثيمكأخَذكيطعُمكمصةبًةك]أي:كيفك :كأنَّ موقفكألحِدكلاسرف:كعْنكم ذٍركلاّثوريِّ
عقره[كخبيصًة)2)،كفقيَلكاُه:كمةكيدريِهكمةكأ َل؟

كلهللكيدري!«)3).  فقةَل:ك»اكنَّ

ومن ذلك: هنيه عن جتاهلهم يف الوالئم:

عنكأيبكهليلةكIكقةل:ك»رشُّ الطيّعاِم طعاُم الوليمِة، يدعى هلا األغنياُء، ويرتُك الفقراُء، 
عوَة فقْد عىص اهلل ورسولُه«)4).  ومْن ترَك الديّ

مللعةِةك مْنك ملسو هيلع هللا ىلصك بعدهك لا ّةسك مَنك يقعك بامك لإلخبةُرك لحلديث:ك هذلك »ومع ىك النووي:ك قال 
لألغ يةِءكيفكلاوالئم،كونحوهة،كوختصيصهْمكبةاّدعوِة،كوإيثةرهْمكبطّيِبكلاّطعةم،كورفعكجمةاسهْم،ك

وتقديشهْم،كوغريكذاَككممّةكهَوكلاغةابكيفكلاوالئم.كولهللكلملستعةن«)5). 

فإذلكدعيْتكإىلكوايشٍاكفالبدكأنكجتيَبكإذلكملكيكنكفيهةكم كللٌت.

لاطعةِمك فيهةكمنك ايَسكهلمكإىلكمةك لاذينك إايهةكلألغ يةُءك لاوالئَمكيدعىك واكنكاألسِفكنلىك
كلحلةجِاكأل رٍاكطّيبٍاكيقيشونكهبةكأودهم. حةجٌا،كويرتُككلافقللُءكلاذينكهمكيفكأمسِّ

فيةكصةحبكلاوايشا،كالكت َسكلافقللَء،كايكْنكارفقللِءكنصيٌبكمنكوايشتَك.

)1(ككرولهكلارتمذيك]2987[،كولبنكمةجاك]1822[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1822[.
)2(ككوهيكنوعكمنكأجودكأنولعكلحلروى.

)3(ككسريكأعالمكلا بالءك]290/7[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5177[،كومسرمك]1432[،كواهكحكمكلالفع،كوقدكرّصحكمسرمكبلفعهكيفكإحدىكروليةته.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]237/9[.
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وكان حيّثهم عىل التعّفف 

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيعطيكمنكسأاهكعنكحةجاكوفةقاكواوكتكّلرتكمسأاته،كوربامكبنّيكاهكأنكلاتعّففك
أوىلكوأفضل:

إنكمنكلاصفةِتكلاتيكلمتدَحكلهللكهبةكلملؤم نَيكيفك تةبه:كلاتعّفف،كوهوكتكّرُفكلاعّفِا،كولاعّفُاك
كعنكسؤلِلكلا ةِس)1).  كوالكجيشُل،كولاكفُّ كعامكالكحيلُّ هيكلاكفُّ

قةلكتعةىل:ك]ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 

ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ[ك]لابقلة:273[.

حيسبهمك بذاك:ك يع يك ھ[ك ہ  ہ  ہ  »]ہ    : الطربيُّ قال 
لجلةهُلكبأملهمكوحةهلمكأغ يةَءكمنكتعّففهمكعنكلملسأاِا،كوتل همكلاتعّلَضكملةكيفكأيديكلا ةِس،ك

صربًلكم همكعىلكلابأسةِءكولارّضلِء.

]ھ ھ[كأي:كتعلفهمكيةكحمشُدكبعالمتهمكوآثةرهمك ةاتخّشعكولاتولضع،كأوك
جهِدكلحلةجِاكيفكوجوههم،كأوكرثةثِاكلاثيةِب،كأوكنحوكذاك.

. ]ھ ے ے ۓ[كيقةل:كقدكأحلَفكلاسةئُلكيفكمسأاتهكإذلكأاحَّ

فإنكقةلكقةئل:كأفكةَنكهؤالِءكلاقوُمكيسأاوَنكلا ةَسكمنكغرَيكإحلةٍف؟

قيل:كبلكالكيسأاونكلا ةَسكأصاًل،كوذاككأنكلهللكDكوصفهمكبأهنمكأهُلكتعّفٍف،كوأهنمكإنامك

 ةنولكيعلفونكبسيامهم.كفروك ةنِتكلملسأاُاكمنكمأهنم،كملكتكنكصفتهمكلاتعّفف.

كلملع ىكمدحهمكب فيكلارّشِهكلاتيكتكونكيفكلملرّحنيكع هم«)2).  واكنَّ

)1(ككي ظل:كاسةنكلاعلبك]253/9[.
)2(ككتفسريكلاطربيك]593/5-600[كبةختصةركوترّصف.
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فة اجلميلِة.كعْنكحكيَمكبَنكحزلٍمكIكقةَل:ك وقد كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يربيّ أصحابه عىل هذه الصيّ
سأاُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأعطةين.ك

كسأاتُه،كفأعطةين.ك كسأاتُه،كفأعطةين.كثمَّ ثمَّ

كقةَل:ك»يا حكيُم إنَّ هذا املاَل خرضٌة حلوٌة)1) فمْن أخذُه بسخاوِة نفٍس)2)؛ بورَك لُه فيِه ومْن  ثمَّ
فىل«.  أخذُه بإرشاِف نفٍس؛ ملْ يبارْك لُه فيِه كاليّذي يأكُل، وال يشبُع. اليُد العليا خرٌي مْن اليِد السيّ

كالكأرزُأكأحدًل)3)كبعدَككميئًةكحّتىك يةكرسوَلكلهلل،كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ قةَلكحكيٌم:كفقرُت:ك
أفةرَقكلاّدنية.

فكةَنكأبوكبكٍلكIكيدعوكحكياًمكإىلكلاعطةِء،كفيأبىكأْنكيقبرُهكم ُه.ك

كعشَلكIكدعةُه؛كايعطيُه،كفأبىكأْنكيقبَلكم ُهكميئًة.ك كإنَّ ثمَّ

هذلك مْنك حّقُهك عريِهك أعلُضك أيّنك حكيٍمك عىلك لملسرشنَي،ك معرَشك يةك أمهد ْمك إيّنك عشُل:ك فقةَلك
لافيِء،كفيأبىكأْنكيأخذُه.

 .(4( فرْمكيلزْأكحكيٌمكأحدًلكمَنكلا ّةِسكبعَدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكتويّفَ

قال احلافظ ابن حجر:ك»وإّنامكلمت َعكحكيٌمكمْنكأخِذكلاعطةِءكمَعكأّنُهكحّقُهكألّنُهكخيَشكأْنكيقبَلك
مْنكأحٍدكميئًة،كفيعتةُدكلألخَذ،كفتتجةوُزكبِهكنفسهكإىلكمةكالكيليدُه،كففطشهةكعْنكذاَك،كوتلَككمةكيليبُهك

إىلكمةكالكيليبُه.

وإّنامكأمهَدكعريِهكعشل؛كألّنُهكأرلَدكأْنكالكي سبُهكأحٌدكملْكيعلْفكبةطَنكلألمِلكإىلكم ِعكحكيٍمكمْنك
حّقِه«)5). 

كلملللَدكلاّدنية )1(ككأّنَثكلخلرَبكألنَّ
)2(ككأْي:كبغرِيكرشٍهكوالكإحلةحكأْي:كمْنكأخذهكبغرِيكسؤلل.

)3(ككالكأنقُصكمةاُهكبةاّطرِبكم ُه.
)4(ككرولهكلابخةريك]1472[،كومسرمك]1035[.

)5(ككفتحكلابةريك]336/3[.
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إذا لم يكن عنَد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ما يعنُي به الفقراء قابلهم بالقول اجلميل، واعتذر منهم بأحسن  و

عذٍر:

ۋ[  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]ڭ  تعةىل:ك قةلك  امك
]لابقلة:263[.

ك كنةسًةكمَنكلألنصةِركسأاولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص، فأعطةهْم،كثمَّ كIكأنَّ عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
كسأاوُه،كفأعطاهْم حتيّى نفَد ما عندُه. سأاوُه،كفأعطةهْم،كثمَّ

ُه اهلل، ومْن يستغِن  فقةَل:ك»ما يكوُن عندي مْن خرٍي فلْن أديّخرُه عنكْم، ومْن يستعفْف يعفيّ
رِب«)1).  ُه اهلل، وما أعطَي أحٌد عطاًء خريًا وأوسَع مَن الصيّ ْ يصربيّ يغنِه اهلل، ومْن يتصربيّ

بصيةنِاك لستعفةفهك عىلك لهللك جيةزيهك لاسؤلِلك عنك يشت ُعك منك أي:ك اهلل«ك ُه  يعفيّ يستعفْف  »ومْن 
وجهه،كودفعكفةقته.

»ومْن يستغِن«،كأي:كبةهللكعشنكسولهك»يغنِه اهلل«كيعطيهكمةكيستغ يكبهكعنكلاسؤلل)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكخلوجهكاغزوِةكتبوَككيطربوَنكم ُهكأنكيعطيهمك ومن ذلك قصةكلاذينكجةءولكلا بيَّ
كحيشرهمكعريهة. كجيةهدونكعريهة،كفةعتذَركهلمكبأنهكالكجيدكدولبَّ دولبَّ

]ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ  قةلكتعةىل:ك
ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې[ك]لاتوبا:92-91[.

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكنفٍلكمَنكلألمعلّينَيكنستحشرُه)3). عْنكأيبكموسىكلألمعليكIكقةل:كأتيُتكلا ّبيَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1469[كومسرمك]1053[.
)2(ككفتحكلابةريك]304/11[.

)3(ككأي:كنطرُبكم هكمةكحيشر ةكمنكلإلبل،كوحيشلكأثقةا ة.
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فقةَل:ك»واهلل ال أمحلكْم، وما عندي ما أمحلكْم عليِه«.

كلاّذرى)2). كأيَتكبإبٍل،كفأمَلكا ةكبثالِثكذوٍد)1)كغلِّ قةَل:كفربث ةكمةكمةَءكلهلل،كثمَّ

أْوكقةَلكبعض ةكابعٍض:كالكيبةرُككلهللكا ة،كأتي ةكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنستحشرُه،ك فراّمكلنطرق ةكقر ة،ك
كمحر ة،كفأتوُهكفأخربوُه. فحرَفكأْنكالكحيشر ة،كثمَّ

فقةَل:ك»ما أنا محلتكْم، ولكنَّ اهلل محلكْم، وإينيّ واهلل إْن شاَء اهلل ال أحلُف عىل يمنٍي، ثمَّ أرى 
رُت عْن يميني، وأتيُت اليّذي هَو خرٌي«)3).  خريًا منها إاليّ كفيّ

وكان يقّدم حاجَة الفقراء عىل حاجِة أهل بيته:

كملسو هيلع هللا ىلص  كفةطشَاكمكْتكمةكترقىكيفكيدهةكمَنكلاّلحى،كفأتِتكلا ّبيَّ كبنكأيبكطةابكIكأنَّ عْنكعيلِّ
تسأاُهكخةدمًة.كفرْمكجتدُه،كفذ لْتكذاَككاعةئشَا،كفراّمكجةَءكأخربتُه.

قةَل:كفجةءنةكوقْدكأخذنةكمضةجع ة،كفذهب ةكا قوَم.

فقةَل:ك»عىل مكانكام«،كفجرَسكبي  ةكحّتىكوجدُتكبلَدكقدميِهكعىلكصدري.كفقةَل:ك»أال أدليّكام 
ا ثالثًا وثالثنَي،  عىل ما هَو خرٌي لكام مْن خادٍم إذا أويتام إىل فراشكام، أْو أخذمتا مضاجعكام؛ فكربيّ

وسبيّحا ثالثًا وثالثنَي، وامحدا ثالثًا وثالثنَي، فهذا خرٌي لكام مْن خادٍم«)4). 

ى بطونْم  ِة تلويّ فيّ كIكأنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ال أعطيكْم وأدُع أهَل الصيّ ويفكرولياكعْنكعيلٍّ
ِة تطوى«)5).  فيّ مَن اجلوِع«،كوقةَلكمّلًة:ك»ال أخدمكام، وأدُع أهَل الصيّ

لب تهكمَنكلاّذ لكمةكهَوكأ ثلكنفعًةكهلةكيفكلآلخلة،كوآثَلكأهلكلاّصّفا؛ك قاَل املهليّب:ك»عّرَمكملسو هيلع هللا ىلصك

)1(ككلاذود:لإلبلكمنكلاثالثكإىلكلاعرش.
)2(ككأي:بيضكلألس شا.

)3(ككرولهكلابخةريك]3133[،كومسرمك]1649[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3113[كومسرمك]2727[.

)5(ككرولهكأمحدك]597[،كوصححهكأمحدكمة لكولألرنةؤوط.
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ألهّنْمك ةنولكوقفولكأنفسهْمكاسامِعكلاعرم،كوضبطكلاّس ِّاكعىلكمبعكبطوهنْمكالكيلغبوَنكيفك سبك

مةلكوالكيفكعيةل،كواك ّهُمكلمرتولكأنفسهْمكمَنكلهللكبةاقوِت«)1). 

وكان يعنُي الفقراء بالّداللة عىل وجوه التكّسب، وحيّذرهم من املسألة:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»مْن سأَل النيّاَس أمواهلْم تكثيّرًا؛ فإنيّام يسأُل مجرًا،  كلا بيَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

، أْو ليستكثْر«)2).  فليستقلَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»واليّذي نفيس بيدِه ألْن يأخَذ أحدكْم حبلُه، فيحتطَب عىل  كلا بيَّ وع ُهكIكأنَّ

ظهرِه خرٌي لُه مْن أْن يأيَت رجاًل، فيسألُه أعطاُه أْو منعُه«)3). 

فشه ُاكلالحتطةِبكعىلكمةكفيهةكمنكمشّقٍا،كومةكحتويكمنكنظللتكلالزدرلِء،كومةكيلجىكفيهةك

منكربٍحكضئيٍلكخرٌيكمنكلابطةاِا،كوتكّففكلا ةس.

وقد شّجُع النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ودلَّ عىل وجوه العمل الرشيف مثل:

الزراعة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ما مْن مسلٍم يغرُس غرسًا، أْو يزرُع  عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

زرعًا، فيأكُل منُه طرٌي، أْو إنساٌن، أْو هبيمٌة إاليّ كاَن لُه بِه صدقٌة«)4). 

كأجَلكفةعيلكذاَكك قال النووي:ك»يفكهذِهكلألحةديث:كفضيراكلاغلِس،كوفضيراكلاّزرِع،كوأنَّ

كمةكدلَمكلاغللُسكولاّزرُع،كومةكتوّاَدكم ُهكإىلكيومكلاقيةما«)5).  مستشلٌّ

)1(ككفتحكلابةريك]124/11[.
)2(ككرولهكمسرمك]1041[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1470[،كومسرمك]1042[.

)4(ككرولهكلابخةريك]2320[،كومسرمك]1553[.
)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]213/10[.
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أحدكْم  وبيِد  اعُة،  السيّ قامِت  »إْن  قةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك ك أنَّ Iك مةاٍكك بِنك أنِسك وعْنك
فسيلٌة)1)، فإِن استطاَع أْن ال يقوَم حتيّى يغرسها؛ فليفعْل«)2). 

الصناعة: 

عِنكلملقدلِمكIكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةل:ك»ما أكَل أحٌد طعامًا قطُّ خريًا من أْن يأكَل 
الم كان يأكُل من عمِل يدِه«)3).  من عمِل يدِه، وإنَّ نبيَّ اهلل داوَد عليه السيّ

كلقتصةرهكيفكأ رِهكعىلكمةكيعشرُهكبيدِهكملْك قةلكلبُنكحجٍل:ك»لحلكشُاكيفكختصيِصكدلوَدكبةاّذ ِلكأنَّ
يكْنكمَنكلحلةجِا؛كألّنُهك ةَنكخريفًاكيفكلألرِضك امكقةَلكلهللكتعةىل.

كملسو هيلع هللا ىلصكقّصتُهكيفكمقةِمكلالحتجةِجكهبةك وإّنامكلبتغىكلأل َلكمْنكطليِقكلألفضِل؛كوهلذلكأورَدكلا ّبيُّ
كخرَيكلاكسِبكعشُلكلايِد«)4).  عىلكمةكقّدمُهكمْنكأنَّ

التجارة:

قةلكتعةىل:ك]ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ[ك]لا سةء:29[.

عِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك ةنْتكعكةُظكوجم ُّاكوذوكلملجةِزكأسولقًةكيفكلجلةهرّيِا،كفتأّثشولك
أْنكيّتجلولكيفكلملولسِم؛كف زاْت:ك]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ[ 

]لابقلة:198[)5). 

ع دك وحكشهةك مةّذة،ك قللءٌةك وهيك عّبةٍس،ك لبنك قللءُةك هيك «ك لحلجِّ مولسِمك »يفك قواه:ك تنبيه:ك
لألئشاكحكُمكلاتفسري)6). 

)1(ككلافسيرا:كلاصغريةكمنكلا خل.كاسةنكلاعلبك]519/11[.
)2(ككرولهكأمحدك]12569[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1424[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1966[.
)4(ككفتحكلابةريك]306/4[.

)5(ككرولهكلابخةريك]4519[.
)6(ككفتحكلابةريك]595/3[.
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بِهك اُهك فةمرتىك مةًة،ك بِهك اُهك يشرتيك دي ةرًلك أعطةُهك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيَّ ك أنَّ Iك لابةرقيك علوَةك عْنك
مةتنِي،كفبةَعكإحدلمهةكبدي ةٍر،كوجةءُهكبدي ةٍركومةٍة،كفدعةكاُهكبةارب ِاكيفكبيعِه،كفقةَلكاُه:ك»بارَك اهلل 

لَك يف صفقِة يمينَك«. 

فكةَنكاْوكلمرتىكلارّتلَبكالبَحكفيِه)1). 

ولقد عمل األنبياُء يف أعامٍل وحرٍف عّدٍة، منها: 

رعي األغنام:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ما بعَث اهلل نبييًّا إاليّ رعى الغنَم«.  كعْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

َة«)2).  فقةَلكأصحةبُه:كوأنَت؟ككفقةَل:ك»نعْم، كنُت أرعاها عىل قراريَط ألهِل مكيّ

احلدادة:

]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک گ گ گ  قةلكتعةىل:ك
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ[ك]سبأ:11-10[.

الّنجارة:

ارًا«)3).  ا S نجيّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»كاَن زكرييّ كعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كجولُزكلاّص ةئع.

كلا ّجةرةكالكتسقطكلمللوءة،كوأهّنةكص عاكفةضرا.ك وفيِه:كأنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3643[كولارتمذيك]1258[،كولازيةدةكاررتمذي.
)2(ككرولهكلابخةريك]2262[.كوقواه:ك)عىلكقللريط(كيع يك ّلكمةةكبقريلٍط،كوهَوكجزءكمْنكلاّدي ةركأْوكلاّدرهم.

)3(ككرولهكمسرمك]2379[.
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وفيِه:كفضيرٌاكاز لّيةكملسو هيلع هللا ىلص،كفإّنُهك ةَنكصةنعًةكيأ لكمْنك سبه)1). 

كعىلكلاص ةئعكأمثةل:ك وهكذلكفعَلكورثُاكلألنبيةِءكمنكلاعرامءكلالبةنّينَي،كفةمتهلْتكأسامٌءكتدلُّ
لابّزلز،كلجلّصةص،كلخلّولص،كلجلّزلر،كلازّجةج،كلحلّدلد،كلحلّذلء...وغريهة.ك

وأما الكسُل والقعود عن العمل مع القدرة فهو مذموٌم؛ وهلذلكملكجيعِلكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصكابّطةٍلك
 سوٍلكحّقًةكيفكصدقةِتكلملسرشني؛كوذاككايدفَعكلاقةدرينكإىلكلاعشِل،كولاكسِبكلحلالِل،كفقةَل:ك

 .(4(»(3( ٍة)2) سويٍّ ، وال لذي مريّ دقُة لغنيٍّ »ال حتلُّ الصيّ

وقةلكعبدكلهللكبنكمسعود:ك»إيّنكألمقُتكلاّلجَلكأْنكأرلُهكفةرغًةكايَسكيفكيشٍءكمْنكعشِلكلاّدنية،ك
والكعشِلكلآلخلِة«)5). 

كV:ك»عريَككبعشِلكلألبطةِل:كلاكسِبكمَنكلحلالِل،كولإلنفةِقكعىلك وقةلكسفيةُنكلاثوريُّ
لاعيةِل«)6). 

تشّغلك أنك البدك أي:ك أجريًل«)7).ك تعّطْلك والك بريًل؛ك ك وطمَّ بريًل،ك »لحفْلك :ك لاعليبُّ لملثلك ويقولك
لاشبةَب،كوتعّودهمكعىلكلاعشل،كوأاّلكيأخذولكلملةَلكبالكمقةبل،كحتىكاوكلضطلرَتكإىلكأنكتشّغرهمك

كمنكأعظمكلافولئد. كوتلككلابطةااكيعدُّ يفكعشلكالكفةئدَةكفيه،كفتعويدهمكعىلكلاعشلكولجلدِّ

يقولكلاشةعل:

العالِء ط��الِب  في  ال��نيّ��وَم  باملساِءاهجِر  دائ��ب��ًا  ��ب��َح  ال��صيّ وص���ِل 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]135/15[.
)2(ككأي:كقّوٍة.

)3(ككأي:كصحيحكلابدن.
كرولهكلارتمذيك]652[،كوأبوكدلودك]1634[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوكL،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]877[. )4(ك

)5(ككرولهكلبنكأيبكميباك]34562[.
)6(ككحرياكلألوايةءك]381/6[.
)7(ككجمشعكلألمثةلك]230/1[.
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قطٍر كلِّ  في  بالمسيِر  رت��ب��َة ال��ع��ارف��نَي واحل��ك��امِءوالتمْس 
سهمًا كاَن  مْن  جاِل  الريّ أمضى  ال��غ��رباِءإنَّ  ح��ش��اش��ِة  يف  ن���اف���ذًا 

كتاٌب والفضاُء  األرُض  ف���اق���رءوُه م��ع��ارَش األذك��ي��اِءإنيّما 

ُه  ترديّ النيّاِس  عىل  يطوُف  اليّذي  املسكنُي  »ليَس  فقال:  احلقيقيُّ  املسكني  هو  من  هلم  وبنييّ 
الليّقمُة والليّقمتاِن، والتيّمرُة والتيّمرتاِن«.

قةاول:كفامكلملسكنُيكيةكرسوَلكلهللِّ؟.ك

َق عليِه، وال يقوُم فيسأُل النيّاَس«)1).  قةَل:ك»اليّذي ال جيُد غنًى يغنيِه، وال يفطُن لُه؛ فيتصديّ

ك »ليَس املسكنُي اليّذي يطوُف عىل النيّاِس«،كمع ةُه:كلملسكنيكلاكةملكلملسك اكلّاذيكهَوكأحقُّ
بةاّصدقِا،كوأحوجكإايهةكايَسكهَوكهذلكلاّطّولف،كبْلكهَوكلّاذيكالكجيدكغ ًىكيغ يِه،كوالكيفطُنكاُهك

والكيسألكلا ّةس،كوايَسكمع ةُهكنفَيكأصلكلملسك اكعِنكلاّطولف،كبْلكمع ةُهكنفيك املكلملسك ا)2).

ومع ذلك أمَر بإعطاء السائِل، ولو شيئاً يسرياً:

وقةلك ]لاذلريةت:15[،ك ڱ[ك ڱ  ڳ  ڳ  ]ڳ  تعةىل:ك قةلك ؛ك امك حقٌّ ارسةئلك
تعةىل:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ[ك]لملعةرج:25-24[.

أْي:ك ڱ[،ك ]ڱ  ك ومستحبٌّ ولجٌب،ك ڳ[ك ڳ  »]ڳ  لاسعدي:ك قةلك
ارشحتةجنَيكلاذيَنكيطربوَنكمنكلا ةِس،كولاذينكالكيطربوَنكم هم«)3). 

كعىلكإعطةئه،كواوكميئةكيسريًل.كعْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكبجيٍدكعْنكجّدتِهك كملسو هيلع هللا ىلصكحيثُّ اذلك ةَنكلا بيُّ
كلملسكنَيكايقوُمكعىلكبةيب،ك كبجيٍدك-و ةنْتكممّْنكبةيَعكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص-كأهّنةكقةاْت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ أمِّ

فامكأجُدكاُهكميئًةكأعطيِهكإّيةُه.

.I1(ككرولهكلابخةريك]1476[كومسرمك]1039[كعنكأيبكهليلةك(
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]129/7[.

)3(ككتفسريكلاسعديك]808/1[.
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اُه إاليّ ظلفًا حمرقًا، فادفعيِه إليِه يف يدِه«)1).  فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إْن ملْ جتدي شيئًا تعطينُه إييّ

كأْي:كالكتلّديِهكحملومًةك كلاّسةئِلكبأدنىكمةكيتيرّسُ وقواه:ك»ظلفًا حرقًا«كقيُدكلإلحللِقكمبةاغٌاكيفكردِّ

بالكيشٍءكمهامكأمكَنكحّتىكإْنكوجدِتكميئًةكحقريًلكمثَلكلاّظرِفكلملحلِقكأعطيِهكإّيةُه)2).

كسةئاًلكوقَفكعىلكبةهبْم،كفقةاْتكاُهكجّدتُهك كقةَل:كإنَّ ويفكرولياكعْنكعشلوكبِنكمعةٍذكلألنصةريِّ

حّولُء:كأطعشوُهكتلًل.

قةاول:كايَسكع دنة.

قةاْت:كفةسقوُهكسويقًة.

قةاول:كلاعجُبكاِك،كنستطيُعكأْنكنطعشُهكمةكايَسكع دنة.

ائَل ولْو بظلٍف حمرٍق«)3).  وا السيّ قةاْت:كإيّنكسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»ال ترديّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يسعى يف تزويِج أهل الصالِح، واخلري منهم:

كIكقةَل:ك ةنِتكلألنصةُركإذلك ةَنكألحدهْمكأّيٌمكملْكيزّوجهةكحّتىك عْنكأيبكبلزَةكلألسرشيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفيهةكحةجٌاكأْمكال؟ك يعرَمكهْلكار ّبيِّ

جني ابنتَك«.  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكالجٍلكمَنكلألنصةِر:ك»زويّ

كو للمٌاكيةكرسوَلكلهللِّ،كونعَمكعي ي.ك فقةَل:كنعمَّ

فقةَل:ك»إينيّ لسُت أريدها لنفيس«.

قةَل:كفرشْنكيةكرسوَلكلهللِّ؟ك

كرولهكأبوكدلودك]1667[،كولارتمذيك]665[،كولا سةئيك]2574[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1440[. )1(ك
)2(ككحتفاكلألحوذيك]268/3[.

)3(ككرولهكأمحدك]26607[كوحّس هكمعيبكلالنةؤوط.
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قةَل:ك»جلليبيٍب«. 

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأمةوُركأّمهة.ك

فأتىكأّمهة،كفقةَل:كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخيطُبكلب تِك.ك

،كونعشُاكعي ي.ك فقةاْت:كنعمَّ

فقةَل:كإّنُهكايَسكخيطبهةكا فسِه،كإّنامكخيطبهةكجلريبيٍب.ك

فقةاْت:كأجريبيٌبكلب ْه!!كأجريبيٌبكلب ْه!!كأجريبيٌبكلب ْه!!كالكاعشُلكلهللكالكتزّوجُه.ك

فراّمكأرلَدكأْنكيقوَم؛كايأيَتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؛كايخربُهكبامكقةاْتكأّمهة،كقةاِتكلجلةريُا:كمْنكخطب يك

إايكْم؟ك

فأخربهتةكأّمهة.ك

فقةاْت:كأتلّدوَنكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأملُه؟ك

لدفعوين؛كفإّنُهكملْكيضّيع ي.ك

فةنطرَقكأبوهةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفأخربُه.ك

قةَل:كمأنَككهبة.

فزّوجهةكجريبيبًة.ك

فخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكغزوٍةكاُه،كفراّمكأفةَءكلهللكعريِهكقةَلكألصحةبِه:ك»هْل تفقدوَن مْن أحٍد؟«. 

قةاول:كنفقُدكفالنًة،كونفقُدكفالنًة.ك

قةَل:ك»انظروا هْل تفقدوَن مْن أحٍد؟«. 

قةاول:كال.ك
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قةَل:ك»لكنيّي أفقُد جليبيبًا«. 

قةَل:كفةطربوُهكيفكلاقتىل.ك

كقتروُه،كفقةاول:كيةكرسوَلكلهللكهةكهَوكذلكإىلك فطربوُه،كفوجدوُهكإىلكج ِبكسبعٍاكقْدكقترهْم،كثمَّ

كقتروُه. ج ِبكسبعٍاكقْدكقترهْمكثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَمكعريِهكفقةَل:ك»قتَل سبعًة وقتلوُه، هذا منيّي وأنا منُه، هذا منيّي وأنا منُه«  فأتةُهكلا ّبيُّ

مّلتنِيكأْوكثالثًة.ك

ك كوضعُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكسةعديِه،كوحفَلكاُهكمةكاُهكرسيٌلكإاّلكسةعدلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ ثمَّ

وضعُهكيفكقربِه،كوملْكيذ ْلكأّنُهكغّسرُه.ك

وحّدَثكإسحةُقكبُنكعبِدكلهللكبِنكأيبكطرحَاكثةبتًةكقةَل:كهْلكتعرْمكمةكدعةكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟

ًا«. ًا كديّ قةَل:ك»الليّهمَّ صبَّ عليها اخلرَي صبيًّا، وال جتعْل عيشها كديّ

قةَلكثةبٌت:كفامك ةَنكيفكلألنصةِركأّيٌمكأنفَقكم هة)1). 

كلالسولكملسو هيلع هللا ىلص[،ك وعنكعبَدكلملّطرِبكبَنكربيعَاكبِنكلحلةرِثكقةَل:كلجتشَعكربيعُاكبُنكلحلةرِثك]لبُنكعمِّ

ولاعّبةُسكبُنكعبِدكلملّطرِبكفقةال:كولهللكاْوكبعث ةكهذيِنكلاغالمنِيك]لملطربكبنكربيعاكولافضِلكبِنك

عّبةٍس[كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفكّرامُه،كفأّملمهةكعىلكهذِهكلاّصدقةِت،كفأّديةكمةكيؤّديكلا ّةُس،كوأصةبةك

ممّةكيصيُبكلا ّةُس.

كبُنكأيبكطةاٍب،كفوقَفكعريهام،كفذ للكاُهكذاَك. فبي امكمهةكيفكذاَككجةَءكعيلُّ

كبُنكأيبكطةاٍب:كالكتفعال،كفَوكلهللكمةكهَوكبفةعٍل. فقةَلكعيلُّ

)1(ككرولهكأمحدك]19285[،كوقةلكمعيبكلألرنؤوط:ك"إس ةدهكصحيحكعىلكرشطكمسرم"،كومنكأولكقصاكلاغزوةك
يفكصحيحكمسرمك]2472[.



369 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

فةنتحةُهكربيعُاكبُنكلحلةرِثكفقةَل:كولهللكمةكتص ُعكهذلكإاّلكنفةسًاكم َككعري ة،كفولهللكاقْدكنرَتك
صهَلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفامكنفس ةُهكعريَك.

:كأرسرومهة. قةَلكعيلٌّ

فةنطرقة.

كلضطجَعكعريِه،كوقةَل:كأنةكأبوكحسٍنكلاقلُم،كولهللكالكأريُمكمكةينكحّتىك كردلءُه،كثمَّ فأاقىكعيلٌّ
يلجَعكإايكامكلب ة امكبحوِركمةكبعثتامكبِهكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1).

قةَل:كفراّمكصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّظهَلكسبق ةُهكإىلكلحلجلِة،كفقش ةكع دهة،كحّتىكجةَء،كفأخَذك
كدخَلكودخر ةكعريِهكوهَوكيومئٍذكع َدكزي َبكب ِتكجحٍش. راِن«.كثمَّ كقةَل:ك»أخرجا ما ترصيّ بآذلن ة،كثمَّ

لا ّةِس،ك لا ّةِس،كوأوصُلك ك أبلُّ أنَتك لهللك يةكرسوَلك فقةَل:ك أحدنة،ك تكّرَمك ك ثمَّ لاكالَم،ك فتول ر ةك
وقْدكبرغ ةكلا ّكةَح،كفجئ ة؛كاتؤّملنةكعىلكبعِضكهذِهكلاّصدقةِت،كف ؤّدَيكإايَكك امكيؤّديكلا ّةُس،ك

ونصيَبك امكيصيبوَن.

فسكَتكطوياًلكحّتىكأردنةكأْنكنكّرشُه،كوجعرْتكزي ُبكترشُع)2)كعري ةكمْنكورلِءكلحلجةِبكأْنك
الكتكّرامُه.ك

ٍد وال  ا ال حتلُّ ملحميّ ٍد، إنيّام هَي أوساُخ النيّاِس، وإنيّ دقَة ال تنبغي آلِل حمميّ كقةَل:ك»إنَّ الصيّ ثمَّ
ٍد. آلِل حمميّ

عىلك لستعشرُهك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك أسٍدك ةَنك ب يك مْنك رجٌلك وهَوك جزٍء«،ك بَن  حمميَة  يل  ادعوا 

لألمخةِس،كونوفَلكبَنكلحلةرِثكبِنكعبِدكلملّطرِب.

قةَل:كفجةءلُه،كفقةَلكملحشيَا:ك»أنكْح هذا الغالَم ابنتَك للفضِل بِن عبيّاٍس«كفأنكحُه.

)1(ككأْي:كبجولِبكذاَك.
)2(ككيقةل:كأملَعكوملَعكإذلكأمةَركبثوبِهكأْوكبيدِه.
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وقةَلكا وفِلكبِنكلحلةرِث:ك»أنكْح هذا الغالَم ابنتَك«ك-كيل،كفأنكح ي.

وقةَلكملحشيَا:ك»أصدْق عنهام مَن اخلمِس كذا وكذا«)1). 

ويظهر ذلك أيضًا يف قصة تزوجيه الفقري الذي ال جيد الصداق من الواهبِة نفسها.

كلملأًةكجةءْتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللِّ،ك عْنكسهِلكبِنكسعٍدكرضكلهللكع هكأنَّ

كطأطَأكرأسُه. جئُتكألهَبكاَككنفيس،كف ظَلكإايهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفصّعَدكلا ّظَلكإايهة،كوصّوبُه،كثمَّ

فراّمكرأِتكلمللأُةكأّنُهكملْكيقِضكفيهةكميئًة؛كجرسْت.

فقةَمكرجٌلكمْنكأصحةبِه،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإْنكملْكيكْنكاَككهبةكحةجٌاكفزّوج يهة.

فقةَل:ك»هْل عندَك مْن يشٍء؟«.

فقةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»اذهْب إىل أهلَك، فانظْر: هْل جتُد شيئًا؟«.

كرجَع،كفقةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كمةكوجدُتكميئًة. فذهَب،كثمَّ

قةَل:ك»التمْس ولْو خامتًا مْن حديٍد«.

كرجَع،كفقةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كوالكخةتًةكمْنكحديٍد،كواكْنكهذلكإزلري.كقةَلك فذهَب،كثمَّ
سهٌل:كمةكاُهكردلٌءكفرهةكنصفُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما تصنُع بإزارَك؟ إْن لبستُه ملْ يكْن عليها منُه يشٌء وإْن لبستُه ملْ يكْن 
عليَك يشٌء«.

كقةَم،كفلآُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكموّايًة،كفأمَلكبِه،كفدعَي،كفراّمك فجرَسكلاّلجُلكحّتىكطةَلكجمرسُه،كثمَّ
جةَءكقةَل:ك»ماذا معَك مَن القرآِن؟«.

)1(ككرولهكمسرمك]1072[،كوقدكسبق.



371 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

قةَل:كمعيكسورُةك ذل،كوسورُةك ذل،كوسورُةك ذل.كعّدهة.

قةَل:ك»أتقرؤهنَّ عْن ظهِر قلبَك؟«.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»اذهْب فقْد مليّكتكها بام معَك مْن القرآِن«)1). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كدايلكجلولِزكهباكلمللأةكنفسهةكار بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنكذاككمنكخصةئصهكالكجيوزكاغريه،ك امك

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ]ڭ  لهلل:  قةَلك

ۉ ې[ك]لألحزلب:50[.
وفيِه:كجولُزكلا ّظلكملْنكأرلَدكأْنكيتزّوجكلملأٍة،كوتأّمرُهكإّيةهة.ك

وفيِه:كلستحبةُبكعلِضكلمللأةكنفسهةكعىلكلاّلجلكلاّصةاح؛كايتزّوجهة.ك

كملْنكطربْتكم ُهكحةجٌاكالكيشك ُهكقضةؤهةكأْنكيسكتكسكوتًةكيفهمكلاّسةئلك وفيِه:كأّنُهكيستحبُّ

م ُهكذاَك،كوالكخيجرُهكبةمل ِعكإاّلكإذلكملْكحيصلكلافهمكإاّلكبرصيِحكلمل عكفيرّصح.ك

كأاّلكي عقدكلا ّكةحكإاّلكبصدلٍقكألّنُهكأقطعكار ّزلِع،كوأنفعكارشلأِةك وفيِه:كدايٌلكعىلكأّنُهكيستحبُّ

مْنكحيُثكإّنُهكاْوكحصَلكطالقكقبلكلاّدخولكوجَبكنصفكلملسّشى،كفرْوكملْكتكْنكتسشياكملْكجيبك

كقةَلكلهللكتعةىل:ك]ڻ ڻ ڻ ۀ    صدلق،كبْلكجتبكلملتعا،كفرْوكعقَدكلا ّكةحكبالكصدلقكصحَّ

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ[ك]لابقلة:236[.

كخةتمكلحلديدك وفيِه:كجولُزك وِنكلاّصدلقكقرياًلكو ثريًلكممّةكيتشّولكإذلكتللىضكبِهكلاّزوجةِن؛كألنَّ

يفكهنةياكمَنكلاقّرا.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5030[،كومسرمك]1425[.
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وفيِه:كجولُزكلخّتةذكخةتمكلحلديد.

وفيِه:كجولُزكلحلرفكمْنكغريكلستحالفكوالكرضورة.

وفيِه:كجولُزكتزويجكلملعرسكوتزّوجه.ك

وفيِه:كنظُلك بريكلاقومكيفكمصةحلهْم،كوهدليتهكإّيةهْمكإىلكمةكفيِهكلاّلفقكهبْم.

وفيِه:كجولُزكأخِذكلألجلِةكعىلكتعريِمكلاقلآن)1). 

وكان حيّثهم عىل التكافل املايل فيام بينهم:

نَي إذا أرملوا يف الغزِو)2)،  كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ األشعرييّ عْنكأيبكموسىكلألمعليكIكقةَل:كقةَلكلا ّبيُّ
أْو قلَّ طعاُم عياهلْم باملدينِة، مجعوا ما كاَن عندهْم يف ثوٍب واحٍد، ثمَّ اقتسموُه بينهْم يف إناٍء واحٍد 

ة،ِ فهْم منيّي وأنا منهْم«)3).  وييّ بالسيّ

من فوئد احلديث:

فيه:كفضيراكلألمعلّينَي.

وفيِه:كفضيراكلإليثةركولملولسةة،كوفضيراكخرطكلألزولدكيفكلاّسفل،كوفضيرُاكمجعهةكيفكيشءك
كيقسم)4).  ع دكقّرتهةكيفكلحلرض،كثمَّ

ويشبُهكذاككلايوَمكأوكقليٌبكم هكمةكيسّشى:كبـكلاص ةديقكلاتعةونّيا لاتيكتقيشهةكبعُضكلاقبةئِل،ك
كحسبكقدرته،كثمكيرصُفكهذلك كفيهةكمجُعكلمرتل ةٍتكمنكأفللدهةك لٌّ ولألرِس،كولاعةئالِت،كويتمُّ

لملةُلكيفكلملحتةجني.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]214/9[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]214/9[.
)2(ككأي:كف َيكطعةمهْم.

)3(ككرولهكلابخةريك]2486[كومسرمك]2500[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]62/16[.
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ارشؤّسسةِت،ك تةبعٌاك ك لجتامعيٍّ تكةفٍلك ص ةديُقك توجُدك لإلسالمّياك لابالِدك منك يفك ثرٍيك تنبيه:ك
ولهليئةِت،كلملخترفا.

لالبوّيا،ك لاب وكك يفك لاص ةديِقك أمولِلك بوضعك فيهةك لملسئواونك يقوُمك لاشديِدك األسِفك اكنك
ومسةعدِةكلملحتةجنيكمنكأموللكلالبة!

كعريهمكقوُلكلهللكتعةىل:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  فيخشىكأنكحيقَّ
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ[ك]لاكهف:104-103[.

ِه حليّ غيِر  مْن  �ِه  لليّ مسجدًا  ��ِقبنى  م��وفيّ غ��رَي  اهلل  بحمِد  ف��ص��اَر 

فرجها كدِّ  مْن  األيتاِم  قيكمطعمِة  تتصديّ وال  تزين،  ال  الويُل  لِك 

وكان يرشدهم إىل األمور التي تساعد يف القضاء عىل الفقر، ومنها:

صلة الرحم: 

عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»مْن أحبَّ أْن يبسَط لُه يف 
رزقِه، وينسَأ)1) لُه يف أثرِه؛ فليصْل رمحُه«)2). 

فائدة:

سئَلكميُخكلإلسالِمكلبنكتيشّيَاكعِنكلاّلزِق:كهْلكيزيُدكأْوكي قُص؟كوهْلكهَوكمةكأ َلكأْوكمةكمركُهكلاعبُد؟

فأجةَب:ك»لاّلزُقكنوعةِن:

. أحدمها: مةكعرشُهكلهللكأّنُهكيلزقُه،كفهذلكالكيتغرّيُ

كلاعبَدكيأمُلك والثيّاين:كمةك تبُه،كوأعرَمكبِهكلملالئكَا،كفهذلكيزيُد،كوي قُصكبحسِبكلألسبةِب،كفإنَّ
لهللكلملالئكَاكأْنكتكتَبكاُهكرزقًة،كوإْنكوصَلكرمحُهكزلدُهكلهللكعىلكذاَك.ك

)1(ككأي:كيؤّخل.
)2(ككرولهكلابخةريك]2067[كومسرمك]2557[.
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ولألسبةُبكلّاتيكحيصُلكهبةكلاّلزُقكهَيكمْنكمجرِاكمةكقّدرُهكلهلل،كو تبُه،كفإْنك ةَنكقْدكتقّدَمكبأّنُهك
بةال تسةِبكالك اُهك قّدرُهك لّاذيك وذاَكك ولال تسةَب،ك لاّسعَيك أهلشُهك ول تسةبِهك بسعيِهك لاعبَدك يلزُقك

حيصُلكبدوِنكلال تسةِب،كومةكقّدرُهكاُهكبغرِيكل تسةٍبك شوِتكموروثِهكيأتيِهكبِهكبغرِيكل تسةٍب.

ولاّسعُيكسعيةن:كسعٌيكفيامكنصَبكارّلزِق؛ك ةاّص ةعِا،كولاّزرلعِا،كولاّتجةرِة.ك

كلهللكيفكعوِنكلاعبِدكمةك ةَنك وسعٌيكبةاّدعةِء،كولاّتوّ ِل،كولإلحسةِنكإىلكلخلرِقكونحِوكذاَك؛كفإنَّ
لاعبُدكيفكعوِنكأخيِه)1). 

ترك املعايص: 

نِب يصيبُه«)2).  زَق بالذيّ جَل ليحرُم الريّ عْنكثوبةَنكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الريّ

وعْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كأقبَلكعري ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»يا معرَش املهاجريَن، 
 : ، وأعوُذ باهلل أْن تدركوهنَّ مخٌس إذا ابتليتْم هبنَّ

ملْ تظهِر الفاحشُة يف قوٍم قطُّ حتيّى يعلنوا هبا إاليّ فشا فيهُم الطيّاعوُن، واألوجاُع اليّتي ملْ تكْن 
مضْت يف أسالفهْم اليّذيَن مضوا.

لطاِن عليهْم. ِة املئونِة، وجوِر السيّ ننَي، وشديّ وملْ ينقصوا املكياَل، وامليزاَن إاليّ أخذوا بالسيّ

امِء، ولوال البهائُم ملْ يمطروا. وملْ يمنعوا زكاَة أمواهلْم إاليّ منعوا القطَر مَن السيّ

ًا مْن غريهْم، فأخذوا بعَض ما  وملْ ينقضوا عهَد اهلل، وعهَد رسولِه إاليّ سليَّط اهلل عليهْم عدويّ
وا مميّا أنزَل اهلل إاليّ جعَل اهلل بأسهْم بينهْم«)3).  تهْم بكتاِب اهلل، ويتخرييّ يف أيدهيْم، وما ملْ حتكْم أئميّ

)1(ككجمشوعكلافتةوىك]541،540/8[.
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]90[،كوحّسـ هكلاعللقيك امكيفكمصبةحكلازجةجاك]15/1[،كومـعيبكلألرنةؤوطكيفكحتقيقك
لبـنكحبةنك]872[،كوصححهكلحلة مكيفكلملسـتدركك]1814[،كولمل ذريكيفكلارتغيبكولارتهيبك]3733[،ك

وضعفهكلألابةينكيفكضعيفكلجلةمعك]1452[.
)3(ككرولهكلبنكمةجاك]4019[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7978[.
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با إاليّ كاَن عاقبُة أمرِه  كملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل:ك»ما أحٌد أكثَر مَن الريّ وعِنكلبِنكمسعوٍدكIكعِنكلا ّبيِّ
ٍة«)1).  إىل قليّ

واملتابعة بني احلج والعمرة:

نوَب كام ينفي الكرُي خبَث احلديد«)2).  ام ينفياِن الفقَر والذيّ كقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»تابعوا بنَي احلجِّ والعمرةِ؛ فإنيّ

وترك سؤال الناس:

ما   : عليهنَّ أقسُم  »ثالثٌة  يقوُل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك أّنُهكسشَعك Iك ك لألّنامريِّ أيبك بشَاك عْنك
ًا. وال فتَح عبٌد باَب  نقَص ماُل عبٍد مْن صدقٍة. وال ظلَم عبٌد مظلمًة فصرَب عليها إاليّ زادُه اهلل عزيّ

مسألٍة إاليّ فتَح اهلل عليِه باَب فقٍر«)3). 

والتوّكل عىل الله يف طلب الرزق:

لوَن عىل اهلل حقَّ  كملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكقةَل:ك»لْو أنيّكْم كنتْم توكيّ عْنكعشَلكبِنكلخلّطةِبكIكعِنكلا ّبيِّ
لِه؛ لرزقتْم كام يرزُق الطيّرُي تغدو مخاصًا ]أي:كجيةعًة[، وتروُح بطانًا«)4).  توكيّ

لِه«كبأْنكتعرشولكيقي ًةكأْنكالكرلزقكإاّلكلهلل،كوأْنكالك لوَن عىل اهلل حقَّ توكيّ »لْو أنيّكْم كنتْم توكيّ
،كوتوّ ٍل)5).  كتسعوَنكيفكلاّطرِبكبوجٍهكمجيٍلٍ معطَي،كوالكمةنَعكإاّلكهَو،كثمَّ

ومع ذلك مل يكْن ملسو هيلع هللا ىلص خياُف عىل أّمته من الفقر بقدر ما كان خيىش عليهم من التنافس عىل الدنيا:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعَثكأبةكعبيدَةكبَنكلجلّللِحكإىلكلابحليِنكيأيتك عنكعشلوكبَنكعوٍفكIكأنَّ
بجزيتهة.ك

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]2279[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5518[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2630[كعنكعبدكلهللكبنكعبةسكL،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2899[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]2325[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3024[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]2344[،كولبنكمةجاك]4164[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5254[.

)5(ككحتفاكلألحوذيك]7/7[.
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. و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكصةاَحكأهَلكلابحليِن،كوأّمَلكعريهْمكلاعالَءكبَنكلحلرضميِّ

فقدَمكأبوكعبيدَةكبامٍلكمْنكلابحليِن.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكلنرصَفك فسشعِتكلألنصةُركبقدوِمكأيبكعبيدَة،كفولفولك]أتول[كصالَةكلافجِلكمَعكلا ّبيِّ

تعّلضولكاُه.

فتبّسَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكرآهْم.ك

كقةَل:ك»أظنيّكْم سمعتْم أنَّ أبا عبيدَة قدَم بيشٍء؟«. ثمَّ

قةاول:كأجْلكيةكرسوَلكلهلل.

كْم، فَو اهلل ما الفقَر أخشى عليكْم، ولكنيّي أخشى أْن تبسَط  لوا ما يرسيّ قةَل:ك»فأبرشوا، وأميّ

نيا كام بسطْت عىل مْن كاَن قبلكْم، فتنافسوها كام تنافسوها، وهتلككْم كام أهلكتهْم«)1). عليكْم الديّ

ك كزهلةكلاّدنيةكي بغيكملْنكفتحْتكعريِهكأْنكحيذَركمْنكسوِءكعةقبتهة،كورشِّ قاَل ابن بطيّال:ك»فيِه:كأنَّ

كإىلكزخلفهة،كوالكي ةفَسكغريهكفيهة«)2).  فت تهة،كفالكيطشئنَّ

وعنكأيبكلاّدردلِءكI:كخلَجكعري ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كونحُنكنذ ُلكلافقَل،كونتخّوفُه،كفقةَل:ك

نيا صبيًّا، حتيّى ال يزيَغ قلَب أحدكْم إزاغًة  »آلفقَر ختافوَن؟ واليّذي نفيس بيدِه لتصبيّنَّ عليكُم الديّ

إاليّ هيْه، وايُم اهلل لقْد تركتكْم عىل مثِل البيضاِء ليلها ونارها سواٌء«)3).

. »ال يزيغ«كمَنكلإلزلغاكبشع ىكلإلمةااكعِنكلحلقِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4015[،كومسرمك]2961[.
)2(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]155/10[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]5[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]9[.
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»إاليّ هيِه«كهَيكضشريكلاّدنية،كولهلةءكيفكآخلهكارّسكِت،كوهَوكفةعلكيزيغ.

أي:كأنهكالكيشءكيزيُغكقرَبكأحد مكإالكلادنية)1). 

)1(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]6/1[.



تعامالت النبي 378

ت���دوُر بأهليها  ن��ي��ا  ال��ديّ وال��ف��ق��رُيه���َي  يسعى  امل��ي��س��وُر  هب��ا 

عليهْم قسمْت  قْد  األرزاُق  الكثرُيهَي  أِو  القليُل،  يصيبهُم 

والباليا المصائُب  ��م��ِت  غرُيوق��سيّ الصيّ وال  الكبرُي،  يعفى  فال 

جميعًا أرح��م��ه��ْم  ال��نيّ��اِس  جديُرأب��رُّ  هب��ا  وه���َو  اهلل،  رس���وُل 

رآه��ْم إْذ  فيحزُن  الفقرا،  غفرُيي��رى  ج���مٌّ  ح��ول��ِه  م���ْن  وه���ْم 

ما إذا  ح��تيّ��ى  ل��ل��نيّ��دى  وُروي��دع��و  ك��ف��وه��ْم ق���اَم ي��ع��ل��وُه ال���رسيّ

غ��ذاُه ج���اءوا  إذا  وي��ؤث��ره��ْم ب���ِه، وه���َو األث���رُييقاسمهْم 

زادًا ي��ل��َق  ل��ْم  إذا  كثرُيويبعثهْم  وه����ُم  أص��ح��اب��ِه،  إىل 

صبرًا وي��زي��ُد  مثلهْم،  بوُرويصبُر  الصيّ ه��َو  ال��طيّ��ع��اُم  ق��لَّ  إذا 

فشهٌر ش���ه���ٌر،  أه���ليّ���ٌة  ت��ن��رُيت��م��رُّ  ن�����اٌر  ب��ي��ت��ِه  يف  وم����ا 

��ه��وُرل����ُه وأله���ل���ِه ت���م���ٌر وم����اٌء ع��ىل ه���ذا ت��ت��اب��ع��ِت ال��شيّ

علينا ي���وٌم  مضى  إذا  ���ٍه ف���ي���ِه ن��ث��وُرون��ح��ُن  ب���غ���رِي ت���ف���كيّ

شكرنا فهْل  نوُف،  الصيّ عِت  وت��ل��َك ع��ىل م��وائ��دن��ا ت���دوُر؟تنويّ

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع األغنياء

أاقي ةكلاضوَءكفيامكمىضكعىلكجولنَبكمنكتعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلافقللِء.

حيُثك ةَنكملسو هيلع هللا ىلصكيطعشهْمكممّةكع دهكأحيةنًة.

وأحيةنًةكيصطحبهمكإىلكبيته.

وأحيةنًةكيأمُلكبةاصدقاكعريهم.

وأحيةنًةكيعلُضكعىلكأصحةبهكلستضةفتهم.

كهلمكأمورهم. وأحيةنًةكيدعوكلهللكهلمكأنكيغ يهمكمنكفضره،كوأنكييرّسَ

وأحيةنًةكيصرّبهم،كويسّريهم،كويذّ لهمكبأنكهذهكلادنيةكفةنيٌا،كوأنكلآلخلةكهيكلابةقيا.

وأحيةنًةكيذ ُلكهلمكفضَلكلجلوِع،كوفضَلكلاصرِبكعىلكلافقِلكملنكلبتيَلكبه.

وأحيةنًةكيلمدهمكإىلكلاعشلكولاتكسب،كونحوكذاك.

أما إخواهنم األغنياء:

فهمكطبقٌاكمهّشٌاكمنكطبقةِتكلملجتشِع،كوهلمكدورهمكلافّعةلكفيه.

فةملةُلكاهكدوٌركفّعةٌلكيفكلحليةِةكلالجتامعّيِاكلايومّيِا،كبلكهوكرشيةُنكلحليةِةكلملةّديا.

قةلكتعةىل:ك]ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ   ۉ[ك]لا سةء:5[.
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أي:كتقومكهبةكمعةيشهمكمنكلاتجةرلتكوغريهة)1).

كلهللكتعةىلكعري ةكبةملةِل،كقةلكتعةىل:ك]ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  وقدكلمتنَّ

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ[ك]لألعللف:26[.

ولاّليُش:كلملتةُع،كولألمولُلك)2). 

كمْنك كإيلَّ كV:ك»ألْنكأخّرَفكعرشَةكآالِفكدرهٍمكأحةسُبكعريهةكأحبُّ وقةلكسفيةنكلاثوريُّ

أْنكأحتةَجكإىلكلا ّةِس«)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكقِدكلّتبعُهكلألغ يةُء،كولافقللُء،كوقدك ةنكمنكلاصحةبِاك ثرٌيكمنكلألغ يةِءك أيبكبكٍل،ك ولا بيُّ

وعبِدكلالمحِنكبنكعوٍف،كوعثامَنكبِنكعفةَن،كوسعِدكبِنكلالبيِع،كوأيبكطرحَا،كوغريهمك ثرٌي.

كملسو هيلع هللا ىلصكيتعةمُلكمعهم؟ فكيَفك ةنكلا بيُّ

شهد بفضل ذوي الفضل منهم يف خدمة هذا الدين:

بكٍلكعشَل،ك أبوك فأغضَبك بكٍلكوعشَلكحمةورٌة،ك أيبك بنَيك قةَل:ك ةنْتك Iك لاّدردلِءك أيبك عْنك

فةنرصَفكع ُهكعشُلكمغضبًة.

فةّتبعُهكأبوكبكٍلكيسأاُهكأْنكيستغفَلكاُه،كفرْمكيفعْل،كحّتىكأغرَقكبةبُهكيفكوجهِه.

فأقبَلكأبوكبكٍلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلصكإْذكأقبَلكأبوكبكٍلكآخذًلكبطلِفكثوبِهكحّتىكأبدىك قةَلكأبوكلاّدردلِء:ك  ُتكجةاسًةكع َدكلا ّبيِّ

عْنكر بتِه.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]2 /214[ 
)2(ككتفسريكلاطربيك]364/12[.

)3(ككحرياكلألوايةءك]381/6[.
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ا صاحبكْم، فقْد غامَر«.  كملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ فقةَلكلا ّبيُّ

كندمُت،كفسأاتُهكأْنك فسّرَم،كوقةَل:كإيّنك ةَنكبي يكوبنَيكلبِنكلخلّطةِبكيشٌء،كفأرسعُتكإايِه،كثمَّ

. يغفَلكيل،كفأبىكعيلَّ

فأقبرُتكإايَك.

فقةَل:ك»يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر«،كثالثًة.

كعشَلكندَم،كفأتىكم زَلكأيبكبكٍلكفسأَل:كأّثَمكأبوكبكٍل. كإنَّ ثمَّ

فقةاول:كال.

كملسو هيلع هللا ىلصكيتشّعُل،كحّتىكأمفَقكأبوكبكٍل،كفجثةكعىلك لا ّبيِّ كملسو هيلع هللا ىلصكفسّرَم،كفجعَلكوجُهك لا ّبيِّ فأتىكإىلك

ر بتيِه.

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكولهللكأنةك  ُتكأظرَم،كولهللكأنةك  ُتكأظرَم.

كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل بعثني إليكْم، فقلتْم كذبَت، وقاَل أبو بكٍر صدَق، وواساين بنفسِه  فقةَلكلا ّبيُّ

ومالِه، فهْل أنتْم تاركو يل صاحبي، فهْل أنتْم تاركو يل صاحبي؟«.

فامكأوذَيكبعدهة)1). 

وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما نفعني ماٌل قطُّ ما نفعني ماُل أب بكٍر«.

فبكىكأبوكبكٍلكوقةَل:كهْلكأنة،كومةيلكإاّلكاَككيةكرسوَلكلهللك)2). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقدكجعَلكنفسُهك ةاعبدك ويفكهذلكغةيِاكلاتأّدبكمنكلاّصّديِق،كوتولضعِهكيفكحرضِةكلا بيِّ

ار بيكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككرولهكلابخةريك]3661[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3661[،كولبنكمةجاك]94[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5808[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكأوىلكبةملؤم نيكمنك فهوكيقوُل:كايسكمةيلكفقطكاك،كبلكأنةكأيضًةكاَك.كوالكعجَب،كفةا ّبيُّ

أنفسهم.

وهذلكمنكأخالقهكلحلس اكI،كوقدكبذَلكمةاُهكيفكسبيلكلهلل،كوولسىكب فسهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

كملسو هيلع هللا ىلصكاهكذاك،كوقةلكمشيدًلكبه،كومذّ لًلكاألماكبفضلكلاصديق:ك»ما نفعني ماٌل قطُّ ما  فعلفكلا بيُّ

نفعني ماُل أب بكٍر«.

من فوائد احلديث:

فيِه:كمللعةُةكلاّتأّدِبكولاّتولضِعكيفكحرضتهكصىّلكلهللكتعةىلكعريِهكوسّرَم.ك

كمنكلألخالقكلحلسةِن:كمكَلكلمل عِمكعىلكلإلحسةِن،كولادعةَءكاه)1).  وفيِه:كأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكبأاِفكدي ةٍركيفك وعْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكسشلَةكIكقةَل:كجةَءكعثامُنكبُنكعّفةَنكإىلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كملسو هيلع هللا ىلصكجيَشكلاعرسِة،كفصّبهةكيفكحجِلكلا ّبيِّ ثوبِهكحنَيكجّهَزكلا ّبيُّ

اَن ما عمَل بعَد اليوِم«كيلّددهةكمللرًل)2).  كملسو هيلع هللا ىلصكيقّربهةكبيدِه،كويقوُل:ك»ما رضَّ ابَن عفيّ فجعَلكلا ّبيُّ

ومع انتفاعه ملسو هيلع هللا ىلص باهلم يف الدعوة إىل الله، إال أنه كان حيبُّ أن ينفَق عىل القرِب، والطاعات 

. من ماله اخلاصِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإاّلكيأيتكفيِهكبيَتك كيوٌمك ةَنكيأيتكعىلكلا ّبيِّ ففيكقصاكلهلجلِةكقةاْتكعةئشُاكJ:كاقلَّ

أيبكبكٍلكأحَدكطليِفكلا ّهةِر.

كبِهكأبوكبكٍل،كفقةَل:كمةك فراّمكأذَنكاُهكيفكلخللوِجكإىلكلملدي ِاكملْكيلع ةكإاّلكوقْدكأتةنةكظهلًل،كفخرّبَ

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكهذِهكلاّسةعِاكإاّلكألمٍلكحدَث. جةءنةكلا ّبيُّ

)1(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]85/1[،كلاتيسريكبرشحكلجلةمعكلاصغريك]2 /57[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3701[،كوأمحدك]20107[،كوحس هكلألابةينكيفكحتقيقكلملشكةةك]6064[.



383 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

فراّمكدخَلكعريِه،كقةَلكأليبكبكٍل:ك»أخرْج مْن عندَك«.

قةَل:كيةكرسوَلكلهللكإّنامكمهةكلب تةَي،كيع ي:كعةئشَا،كوأسامَء.

ُه قْد أذَن يل يف اخلروِج؟«. قةَل:ك»أشعرَت أنيّ

قةَل:كلاّصحبَاكيةكرسوَلكلهللّ.

حبَة«. قةَل:ك»الصيّ

كع ديكنةقتنِيكأعددهتامكارخلوِج،كفخْذكإحدلمهة. قةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

قةَل:ك»قْد أخذهتا بالثيّمِن«)1).

قةلكلبنكحجل:ك»زلَدكلبنكإسحةقكقةَل:كالكأر بكبعريًلكايَسكهَوكيل.

قةَل:كفهَوكاك.

قةَل:كال،كواكْنكبةاّثشِنكلّاذيكلبتعتهةكبِه)2).

كفقةَل:ك»بثمنها يا أبا بكر«.  ويفكحديثكأسامءكب تكأيبكبكلكع دكلاّطربلينِّ

فقةَل:كبثمنها إْن شئت«)3). 

فائدة: سئَلكبعُضكأهِلكلاعرِم:كملَكملْكيقبرهةكإاّلكبةاّثشِن،كوقْدكأنفَقكأبوكبكٍلكعريِهكمْنكمةاِهكمةك
هَوكأ ثُلكمْنكهذلكفقبَل؟ك

فأجاب:كإّنامكذاَككاتكوَنكهجلتُهكإىلكلهللكب فسِهكومةاِهكرغبًاكم ُهكSكيفكلستكامِلكفضِلك
كأحولهلام)4).  لهلجلِة،كولجلهةِدكعىلكأتمِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2138[.
)2(ككلاسريةكلا بوياك]13/3[كالبنكهشةم،كفتحكلابةريك]235/7[.

)3(ككفتحكلابةريك]235/7[
)4(ككلالوضكلألنفك]131/4[كبةختصةر.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يزورهم، ويأكل عندهم، ويرشدهم ألفضل وجوه الصدقة:

عنكأنسكبَنكمةاٍككIكقةل:ك ةَنكأبوكطرحَاكأ ثَلكلألنصةِركبةملدي ِاكمةالًكمْنكنخٍل،كو ةَنك

كأمولاِهكإايِهكبريحةَء،كو ةنْتكمستقبرَاكلملسجِد،كو ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيدخرهة،كويرشُبكمْنك أحبُّ

مةٍءكفيهةكطّيٍب.

]آلك پ[ك پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  لآليُا:ك هذِهك أنزاْتك فراّمك أنٌس:ك قةَلك

كلهللكتبةرَككوتعةىلكيقوُل:ك عشللن:92[،كقةَمكأبوكطرحَاكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

كبريحةُء،كوإهّنةكصدقٌاكهللِّكأرجوك كأموليلكإيلَّ كأحبَّ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ[،كوإنَّ
بّلهة،كوذخلهةكع َدكلهللِّ،كفضعهةكيةكرسوَلكلهللِّ،كحيُثكأرلَككلهلل.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »بٍخ)1)، ذلَك ماٌل رابٌح، ذلَك ماٌل رابٌح، وقْد سمعُت ما قلَت، وإينيّ 

أرى أْن جتعلها يف األقربنَي«.

فقةَلكأبوكطرحَا:كأفعُلكيةكرسوَلكلهلل.

كبُنك عٍب)2).  فقسشهةكأبوكطرحَاكيفكأقةربِهكوب يكعّشِه،كو ةَنكم هْم:كحّسةُن،كوأيبُّ

هكذلك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كوي صحهمكيفكلملولضعكلمل ةسباكارصدقةِت.ك

من فوائد احلديث:

. فيِه:كلستحبةبكلإلنفةقكممّةكحيبُّ

وفيِه:كمشةورُةكأهلكلاعرمكولافضلكيفك يفّيِاكلاّصدقةت،كووجوِهكلاّطةعةت،كوغريهة.ك

كلاّصدقَاكعىلكلألقةرِبكأفضُلكمَنكلألجةنبكإذلك ةنولكحمتةجنَي. وفيِه:كأنَّ

)1(ككهيك رشاكتقةلكع دكلملدحكولاّلضةكبةايشء.كلا هةياك]250/1[
)2(ككرولهكلابخةريك]1461[،كومسرمك]998[.
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كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص  كلاقللبَاكيلعىكحّقهةكيفكصراكلألرحةم،كوإْنكملْكجيتشعولكإاّلكيفكأبكبعيٍد؛كألنَّ وفيِه:كأنَّ

أمَلكأبةكطرحاكأْنكجيعَلكصدقتُهكيفكلألقلبنَيكفجعرهةكيفكأيّبكبنك عبكوحّسةنكبنكثةبت،كوإّنامكجيتشعةِنك

كلاّسةبِع. معُهكيفكلجلدِّ

وفيِه:كلخّتةُذكلحلولئِط،كولابسةتنِي،كودخوُلكأهلكلافضل،كولاعرمكفيهة،كولالستظالُلكبظّرهة،ك

ولأل ُلكمْنكثشلهة،كولاّللحاكولاّت ّزهكفيهة،كوقْدكيكونكذاَككمستحّبًةكيرتّتُبكعريِهكلألجُلكإذلكقصَدك

بِهكإمجةمكلا ّفسكمْنكتعِبكلاعبةدِة،كوت شيطهةكارّطةعِا.

وفيِه:كإبةحُاكلارّشِبكمْنكدلِركلاّصديِق،كواْوكملْكيكْنكحةرضًلكإذلكعرَمكطيَبكنفسه.

كعىلكلإلنفةِقكمَنكلملحبوِب،كفرتّقىكهَوك كلآليَاكتضّش ِتكلحلثَّ وفيِه:كفضيرُاكأليبكطرحا؛كألنَّ

كأملُهكأْنكخيّصكهبةكأهره،ك كلملحبوب،كفصّوَبكملسو هيلع هللا ىلصكرأيه،كومكَلكعْنكرّبهكفعره،كثمَّ إىلكإنفةقكأحبِّ

و  ّىكعْنكرضةُهكبذاَككبقواِه:ك»بْخ«)1). 

وفيِه:كأنكإمجةمكلا فسكارعبةدةكيؤجُلكعريهكلإلنسةن؛كألنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصك ةنكيدخلكعىلكلألغ يةءك

كبظّرهة،كويأ لكمنكثامرهة،كويت ّزُهكفيهة. لألتقيةءكبسةتي همكيستظلُّ

ألنك حمتةجني؛ك إذلك ةنولك لألجةنِبك عىلك لاصدقِاك منك أفضُلك لألقةرِبك عىلك لاصدقُاك تنبيٌه: 

لاقليُبكمستوَركلحلةِل،كع دهكمةكيكفيِه،ك لاز ةِة،كفشثاًلكيكوُنك لا ةِسكجيةمروَنكأقةرهبمكيفك بعضك

كعنك فرييُدكقليبُهكلملزّ يكأنكيعطيُهكمنكلاز ةِة،كوه ةككفقرٌيكحمتةٌجكمعدٌمكمةكع دهكيشٌء،كاك ُّهكأج بيٌّ

لملزّ ي،كايسكمنكأقةربه،كفالكيعطيهكميئًة،كوهذلكالكجيوُز؛كألنكلاز ةةكالكجيوزكفيهةكحمةبةُةكلألقةرِب.

كبعيٌدكع ككيفكلا ّسِبكحمتةٌج،كفشنكتقّدُم؟ك اكنكإذلكلجتشعكع دككقليٌبكحمتةٌج،كوأج بيٌّ

اجلواب:كتقّدُمكلاقليَبكلملحتةَج؛كايجتشَعكاككأجُلكلاصّدقِا،كوأجُلكلاّصرِا.ك

)1(ككفتحكلابةريك]398/3[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]86/7[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»لاّصدقُاكعىلكلملسكنِيكصدقٌا،كوهَيكعىلكذيك كلا ّبيَّ عنكسرامَنكبِنكعةمٍلكIكأنَّ

لاّلحِمكث تةِنكصدقٌاكوصرٌا«)1).  

ويزورهم ملسو هيلع هللا ىلص يف املرض، وحيّثهم عىل الوصية بأقلَّ من الّثلث:

كملسو هيلع هللا ىلصكعةَمكحّجِاكلاودلِعكمْنكملٍضكأمفيُتك عْنكسعِدكبِنكأيبكوّقةٍصكIكقةَل:كعةدينكلا ّبيُّ
م ُهكعىلكلملوِت.

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكبرَغكيبكمَنكلاوجِعكمةكتلى،كوأنا ذو ماٍل،كوالكيلث يكإاّلكلب ٌاكيلكولحدٌة،ك
أفأتصّدُقكبثرثْيكمةيل.

قةَل:ك)ال(.

قرُت:كفأتصّدُقكبشطلِه.

قةَل:ك)ال(.

قرُت:كلاّثرُث.ك

تَك أغنياَء خرٌي مْن أْن تذرهْم عالًة  ييّ إنيَّك أْن تذَر ذريّ »الثيّلُث يا سعُد، والثيّلُث كثرٌي،  قةَل:ك

فوَن النيّاَس، ولسَت بنافٍق نفقًة تبتغي هبا وجَه اهلل إاليّ آجرَك اهلل هبا، حتيّى الليّقمَة جتعلها يف  يتكفيّ

يف امرأتَك ]أي:كفشهة[.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللكأخّرُفكبعَدكأصحةيب)2). 

قةَل:ك»إنيَّك لْن ختليَّف، فتعمَل عماًل تبتغي هبا وجَه اهلل إاليّ ازددَت بِه درجًة، ورفعًة، ولعليَّك 

)1(ككرولهكلارتمذيك]658[،كولا سةئيك]2582[،كولبنكمةجاك]1844[،كوحس هكلألابةينكيفكلإلرولءك]883[.
)2(ككمع ـةُه:كأخّرفكبشّكاكبعدكأصحةيب؟كقةلكذاككإمـفةقًةكمْنكموتـهكبشّكا؛كاكونِهكهةجَلكم هة،كوتل هةكهللِّكتعةىل،ك
فخيَشكأْنكيقدحكذاَككيفكهجلته،كو ةنولكيكلهوَنكلإلقةماكيفكلألرضكلّاتيكهةجلولكم هةكوتل وهةكهللِّكتعةىل،ك

كخيَشكسعدكبنكأيبكوّقةصكأْنكيشوتكهبة.ك فشْنكثمَّ
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]78/11[.
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هْم  ختليُّف حتيّى ينتفَع بَك أقواٌم، ويرضَّ بَك آخروَن)1). الليّهمَّ أمِض ألصحاب هجرهتْم، وال ترديّ

عىل أعقاهبْم )2)، لكْن البائُس سعُد بُن خولَة«. 

كبشّكَا)3).)4).  :كيلثيكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكتويّفَ قةلكلازهليُّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كلستحبةُبكعيةدِةكلملليض،كوأهّنةكمستحّبٌاكاإلمةِمك ةستحبةهبةكآلحةِدكلا ّةس.ك

وفيِه:كجولُزكذ ِلكلملليضكمةكجيدُه؛كاغلٍضكصحيحكمْنكمدلولة،كأْوكدعةءكصةاح،كأْوكوصّيا،ك

أِوكلستفتةٍءكعْنكحةاهكونحوكذاَك،كوإّنامكيكلهكمْنكذاَككمةك ةَنكعىلكسبيلكلاّتسّخِط،كونحوه؛كفإّنُهك

قةدٌحكيفكأجلكملضه.ك

وفيِه:كحتليُمكلاوصّيِاكبامكيزيُدكعىلكلاّثرِثكملنكاهكورثٌا،كوهوكمّتفٌقكعريهكبنيكلاعرامِء.

كعىلكصراكلألرحةم،كولإلحسةِنكإىلكلألقةرِب،كولاّشفقِاكعىلكلاورثِا. وفيِه:كلحلثُّ

كصرَاكلاقليِبكلألقلِب،كولإلحسةَنكإايِهكأفضُلكمَنكلألبعِد. وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كلستحبةُبكلإلنفةقكيفكوجوهكلخلرِي.ك

)1(ككأْي:كي تفعكبككلملسرشوَنكبةاغ ةئِمكممّةكسيفتُحكلهللكعىلكيديككمْنكبالدكلارّشك،كويرّضكبككلملرش وَنكلّاذيَنك
هيركوَنكعىلكيديك.

كمقياًمكبسبِبكلاوجعك )2(ككفيِه:كإمةرةكإىلكلاّدعةءكاسعٍدكبةاعةفيِا؛كاريجَعكإىلكدلركهجلته،كوهَيكلملدي ا،كوالكيستشلَّ
بةابرِدكلّاتيكهةجَلكم هةكوهَيكمّكا.ك

فتحكلابةريك]180/11[.
كلنرصَفكإىلكمّكاكومةَتكهبة،كفسببكبؤسهكسقوطكهجلته؛كالجوعِهك )3(ككوذ َلكلابخةرّيكأّنُهكهةجَلكومهَدكبدرًلكثمَّ

خمتةرًل،كوموتهكهبة.ك
رشحكلا وويك]80/11[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1296[كومسرم]1628[.
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كلألعامَلكبةا ّّيةِت،كوأّنُهكإّنامكيثةُبكعىلكعشرهكب ّيتِه. وفيِه:كأنَّ

كلإلنفةَقكعىلكلاعيةلكيثةُبكعريِهكإذلكقصَدكبِهكوجَهكلهللكتعةىل.ك وفيِه:كأنَّ

ب ّيِاك بِهكوجهكلهللكتعةىلكصةَركطةعا،كويثةُبكعريِه،كوذاَكك ةأل ِلك لملبةَحكإذلكقصَدك ك وفيِه:كأنَّ
لاّتقّويكعىلكطةعِاكلهللكتعةىل،كولا ّومكاالسرتلحِا؛كايقوَمكإىلكلاعبةدةكنشيطًة،كولالستشتةعكبزوجتِهك

وجةريته؛كايكّفكنفسُهكوبرصهكونحومهةكعِنكلحلللم؛كوايقيَضكحّقهة؛كوايحّصلكوادًلكصةحلًة.

وفيِه:كفضيرُاكطوِلكلاعشِل؛كاالزديةِدكمَنكلاعشلكلاّصةاح.

كعىلكإرلدةكوجهكلهللكتعةىلكبةألعامِل)1).  وفيِه:كلحلثُّ

وكان يأمرهم بالعدل يف األعطيات بني األوالد:

بعُضكلآلبةِءكولألّمهةِتكاألسِفكيشيروُنكابعِضكلألب ةِءكأ ثَلكمنكبعٍض،كفيدعوهمكذاككإىلك
تفضيِلكبعضهمكعىلكبعٍضكيفكلاعطةِء،كوهذلكجوٌركوظرٌمكهنىكع هكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كأّمُهكعشلَةكب تكرولحَاكسأاْتكأبةُهكبعَضكلملوهبِاكمْنكمةاِهك عِنكلا ّعامُنكبُنكبشرٍيكLكأنَّ

كبدلكاُهكفقةاْت:كالكأرىضكحّتىكتشهَدكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكمةكوهبَتك الب هة،كفةاتوىكهبةكس ًاكثمَّ

كهذلكب َتك كأمَّ الب ي.كفأخَذكأيبكبيديكوأنةكيومئٍذكغالٌمكفأتىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

رولحَاكأعجبهةكأْنكأمهدَككعىلكلّاذيكوهبُتكالب هة.ك

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا بشرُي ألَك ولٌد سوى هذا؟«.

قةَل:كنعْم.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أكليّهْم وهبَت هلْم مثَل اليّذي وهبَت البنَك هذا؟«.

قةَل:كال.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]76/11[.
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قةَل:ك»فال تشهدين إذًا، فإينيّ ال أشهُد عىل جوٍر«)1). 

َك أْن يكونوا إليَك ىف الربِّ سواًء«.  ويفكرولياكملسرم:ك»أيرسيّ

قةَل:كبىل.ك

قةَل:ك»فاَل إذًا«.

كترَككلاّصدقَا. ويفكرولياكهلام:ك»اتيّقوا اهلليَّ، واعدلوا ىف أوالدكْم«.كفلجَعكأبىكفلدَّ

ويفكرولياكأليبكدلوَدك)2542): »إنَّ هلْم عليك مْن احلقيّ أْن تعدَل بينهْم، كام أنَّ لك عليهْم 

وك«. مَن احلقِّ أْن يربيّ

فالكبدكمنكلاعدلكيفكلاعطياكبنيكلألوالد.

وكان يبنّيُ هلم أن مال اإلنساِن احلقيقيَّ هو ما قّدمه يف سبيل الله، وأن ما تركوه هو الفاين:

كملسو هيلع هللا ىلص: »أييّكْم ماُل وارثِه أحبُّ إليِه مْن مالِه؟«. عْنكعبِدكلهللكبنكمسعودكIكقةَل:كقةَلكلا ّبيُّ

كإايِهكمْنكمةِلكولرثِه. قةاول:كيةكرسوَلكلهللكمةكم ّةكأحٌدكإاّلكمةاُهكأحبُّ

َر«)2).  َم، وماُل وارثِه ما أخيّ قةَل:ك»فإنَّ مالُه ما قديّ

َم«كأي:كقّدمهكقبَلكموتهكبأنكرصفهكيفكحيةتهكيفكمصةرِفكلخلرِي. »فإنَّ مالُه ما قديّ

َر«كأي:كمةكأّخلهكمنكلملةِلكلاذيكيرت ه،كوالكيتصّدُقكم هكحتىكيشوَت. »وماُل وارثِه ما أخيّ

؛ك قاَل ابن بطيّال: »فيِه:كلاّتحليضكعىلكتقديِمكمةكيشكنكتقديشهكمَنكلملةلكيفكوجوهكلاقلباكولاربِّ

ك ّلكيشءكخيرفُهكلملوّرُثكيصرُيكمركًةكارولرِث،كفإْنكعشَلكفيِهكبطةعِاكلهللك اي تفَعكبِهكيفكلآلخلة،كفإنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2587[،كومسرمك]1623[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6442[.
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كبثولِبكذاَك،كو ةَنكذاَككلّاذيكتعَبكيفكمجعهكوم عه،كوإْنكعشَلكفيِهكبشعصيِاكلهللكفذلَكك لختصَّ

أبعُدكملةاكِهكلألّولكمْنكلالنتفةعكبِهكإْنكسرَمكمْنكتبعته.ك

كأفضُلكمنكتل هكاولرثه،كوهذلك كعىلكأنكإنفةَقكلملةِلكيفكوجوِهكلاربِّ فإن قيل:كهذلكلحلديُثكيدلُّ

فوَن النيّاَس«. تَك أغنياَء خرٌي مْن أْن تذرهْم عالًة يتكفيّ ييّ يعةرُضكقواهكملسو هيلع هللا ىلصكاسعد:ك»إنيَّك أْن تذَر ذريّ

كملسو هيلع هللا ىلصكسعدًلكعىلكأنكيرتككمةالًكاورثته؛كألنكسعدًلك كلا بيُّ قيل:كالكتعةرضكبي هام،كوإنامكحضَّ

أرلدكأنكيتصّدقكباماهك ّرهكيفكملضه،كفأملُهكملسو هيلع هللا ىلصكبأنكيتصّدَقكم هكبثرثه،كويكوَنكبةقيهكاورثته.

كعىلكمةاه،ك وحديُثكلبنكمسعوٍدكإنامكخةطَبكبهكملسو هيلع هللا ىلصكأصحةبُهكيفكصّحتهم،كونّبهكبهكمنكمحَّ

كأنكي فَقكم هكيفكذاك؛كائالكحيصَلكولرثهكعريهك ةماًلكموّفلًل،ك وملكتسشْحكنفسهكبإنفةقهكيفكوجوهكلاربِّ

وخييَبكهوكمنكأجلِه،كوايسكفيهكلألمُلكبصدقِاكلملةِلك ّره؛كحتىكيكوَنكمعةرضًةكحلديثكسعد.

فحديثكسعدكحمشوٌلكعىلكمْنكتصّدَقكباماِهك ّره،كأْوكمعظشهكيفكملضه،كوحديُثكلبنكمسعودك
كمْنكيتصّدُقكيفكصّحتهكومّحه)1).  يفكحقِّ

ڑ[  ]ژ  يقلُأ:ك وهَوك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيَّ أتيُتك قةَل:ك Iك لاشخريك بنك لهللك عبدك عنك
]لاتكةثل:1[،كقةَل:ك»يقوُل ابُن آدَم: مايل مايل«.كقةَل:ك»وهْل لَك يا ابَن آدَم مْن مالَك إاليّ ما أكلَت 

قَت فأمضيَت؟«)2).  فأفنيَت، أْو لبسَت فأبليَت، أْو تصديّ

ونحوهكمنكحديثكأيبكهليلةكوزلد:ك»وما سوى ذلَك فهَو ذاهٌب وتاركُه للنيّاِس«)3). 

قةلكلاشةعل:

يحوزها س��وَف  األم��واِل  كانَز  األب��ن��اِءيا  وزوج���ُة  البناِت  زوُج 

)1(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]19 / 216[.
)2(ككرولهكمسرمك]2958[.
)3(ككرولهكمسرمك]2959[.
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مفردًا المقابِر  في  تترُك  أمح��اِءولسوَف  والَ  أه���ٍل  م��ا  غ��رِي  م��ْن 

ًة حصيّ كنوزَك  مْن  لنفسَك  وال��ف��ق��راِءفاجعْل  األي��ت��اِم  س��اح��ِة  يف 

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ال يقبُل من أحدهم التصّدق بجميِع ماله:

كمْنكتوبتيكأْنكأنخرَعكمْنكمةيلكصدقًاك واذاككملةكقةَلك عبكبنكمةاككIكارلسوِلكملسو هيلع هللا ىلص:كإنَّ
إىلكلهللكوإىلكرسواِهكملسو هيلع هللا ىلص.

قةَلكاه:ك»أمسْك عليَك بعَض مالَك؛ فهَو خرٌي لَك«)1). 

عْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:ك  ّةكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإْذكجةءُهكرجٌلكبشثِلكبيضٍاكمْنك
ذهٍب،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأصبُتكهذِهكمْنكمعدٍن،كفخذهة،كفهَيكصدقٌا،كمةكأمرُككغريهة.

فأعلَضك ذاَك،ك مثَلك فقةَلك لأليشِن،ك ر  ِهك قبِلك مْنك أتةُهك ك ثمَّ لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوُلك ع ُهك فأعلَضك

فأخذهةك مْنكخرفِه،ك أتةُهك ك ثمَّ لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك ع ُهكرسوُلك فأعلَضك لأليرِس،ك ر  ِهك قبِلك مْنك أتةُهك ك ثمَّ ع ُه،ك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفحذفُهكهبة،كفرْوكأصةبتُه؛كألوجعتُه،كأْوكاعقلتُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يأيت أحدكْم بام يملُك، فيقوُل: هذِه صدقٌة، ثمَّ يقعُد يستكفُّ النيّاَس! 

دقِة ما كاَن عْن ظهِر غنًى«)2).  خرُي الصيّ

وربا قبل ذلك من بعضهم ملا عنده من التوّكل، والصرب عىل الفقر، والتعّفف عن املسألة:

عْنكزيِدكبِنكأسرَمكعْنكأبيِهكقةل:كسشعُتكعشَلكبَنكلخلّطةِبكيقوُل:كأملنةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنك

نتصّدَق،كفولفَقكذاَككع ديكمةالً.ك

فقرُت:كلايوَمكأسبُقكأبةكبكٍلكإْنكسبقتُهكيومًة،كفجئُتكب صِفكمةيل.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2758[كومسرمك]2769[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]1673[،كولحلة ـمك]1507[،كوصححه،كوقةلكلبنكلملرّقن:ك"إسـ ةدهكجيد،كاوالكع ع اكلبنك

إسحةق".كلابدركلمل ريك]416/7[،كوضعفهكلألابةينكيفكلإلرولءك]898[.
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فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما أبقيَت ألهلَك؟«.

قرُت:كمثرُه.ك

كمةكع دُه.ك وأتىكأبوكبكٍلكبكلِّ

فقةَل:ك»يا أبا بكٍر ما أبقيَت ألهلَك؟«.

قةَل:كأبقيُتكهلُمكلهللكورسواُه.ك

قرُت:كولهللكالكأسبقُهكإىلكيشٍءكأبدًل)1). 

»وإنامكملكي كْلكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأيبكبكٍلكإتيةنهكبجشيِعكمةكع ده؛كملةكعرشهكمنكحسِنكنّيته،كوقّوِةكنفسه،ك

وملكخيْفكعريهكلافت ُا،كوالكأنكيتكّفَفكلا ةَس،ك امكخةفهةكعىلكغريه«)2). 

:ك»قةَلكلجلشهور:كمْنكتصّدَقكباماِهك ّرهكيفكصّحِاكبدنِه،كوعقرِه،كحيُثكالكديَنك الطيّربيُّ قاَل 

عريِه،كو ةَنكصبورًلكعىلكلإلضةقِا)3)،كوالكعيةَلكاُه،كأْوكاُهكعيةلكيصربوَنكأيضًة،كفهَوكجةئز،كفإْنك

فقَدكيشٌءكمْنكهذِهكلارّشوِطك لَه«)4). 

وكان يرشدهم إىل أن يظهروا نعمَة الله عليهم:

منكمكِلكلا عشِا:كإظهةرهة.كقةلكتعةىل:ك]ڻ ڻ   ڻ ڻ [ك]لاضحى:11[.

كلألغ يةَءكمنكأصحةبهكعىلكإظهةِركنعشِاكلهللكعريهم. كملسو هيلع هللا ىلصكحيثُّ اذلك ةَنكلا بيُّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3675[،كوأبوكدلودك]1678[،كوحس هكلألابةين.
)2(ككرشحكأيبكدلودكارعي يك]432/6[

)3(ككأي:كلاضةئقا.
)4(ككفتحكلابةريك]259/3[.
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كأطامٌر،)1)كفقةَل:ك»هْل لَك ماٌل؟«. عْنكمةاككبنكنضرَاكIكقةَل:كرآينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوعيلَّ

قرُت:كنعْم.

قةَل:ك»مْن أيِّ املاِل؟«.

كلملةِلكقْدكآتةينكلهللكD،كمَنكلإلبِل،كولاّلقيِق،كولخليِل،كولاغ ِم. قرُت:كمْنك لِّ

قةَل:ك»إذا آتاَك اهلل ماالً فلرَي عليَك«)2).كويفكروليا:ك»فلرَت نعُم اهلل وكرامتُه عليَك«. 

،كوأنكلهللكأنعمكعريككبأنولعكلا ّعِم)3).  ولملع ى:كلابسكثوبًةكجّيدًل؛كايعلَفكلا ةُسكأنككغ يٌّ

وعْنكعشلوكبِنكمعيٍبكعْنكأبيِهكعْنكجّدِهكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلل حيبَّ أْن يرى 

أثَر نعمتِه عىل عبدِه«)4). 

فةملظهُلكلجلّيُدكمنكبةبكمكِلكنعشِاكلهللكتعةىلكعريَك،كالكمنكبةِبكلإلرسلِف،كوالكلاتكرّبكعىلك

لا ةس.

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ال يدخُل اجلنيَّة مْن كاَن يف قلبِه مثقاُل  وعْنكعبِدكلهللكبِنكمسعوٍدكIكعِنكلا ّبيِّ

ٍة مْن كرٍب«.  ذريّ

كأْنكيكوَنكثوبُهكحس ًة،كونعرُهكحس ًا.ك كلاّلجَلكحيبُّ قةَلكرجٌل:كإنَّ

، وغمُط النيّاِس«)5).  قةَل:ك»إنَّ اهلل مجيٌل حيبُّ اجلامَل، الكرُب بطُر احلقِّ

)1(ككلألطامُر:كلاثيةُبكلابةايُا.كويفكروليا:كأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكقشُفكلهليئِا.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4063[،كولارتمذيك]2006[،كولا سةئيك]5223[،كأمحدك]15457[،كولارفظكاه،كوصححهك

لألابةينكيفكغةياكلملللمك]75[.
)3(ككملقةةكلملفةتيحك]13 / 99[.

)4(ككرولهكلارتمذيك]2819[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1887[.
)5(ككرولهكمسرمك]91[،كوغشُطكلا ّةِسكأي:كلحتقةرهم.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يثين عىل أفعال اخلرِي التي يفعلوهنا تشجيعاً وحتفيزاً هلم عىل الزيادة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْن أنفَق زوجنِي يف سبيِل اهلل؛ نودَي مْن  عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
أبواِب اجلنيِّة: يا عبَد اهلل، هذا خرٌي.

الِة، ومْن كاَن مْن أهِل اجلهاِد؛ دعَي مْن باِب  الِة؛ دعَي مْن باِب الصيّ فمْن كاَن مْن أهِل الصيّ
دقِة؛ دعَي مْن  اِن، ومْن كاَن مْن أهِل الصيّ ييّ ياِم؛ دعَي مْن باِب الريّ اجلهاِد، ومْن كاَن مْن أهِل الصيّ

دقِة«. باِب الصيّ

فقةَلكأبوكبكٍلكI:كبأيبكأنَتكوأّميكيةكرسوَلكلهلل،كمةكعىلكمْنكدعَيكمْنكترَككلألبولِبكمْنك
رضورٍة،كفهْلكيدعىكأحٌدكمْنكترَككلألبولِبك ّرهة؟

قةَل:ك»نعْم وأرجو أْن تكوَن منهْم«)1). 

وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن أصبَح منكْم اليوَم صائاًم؟«.

قةَلكأبوكبكٍل:كأنة.

قةَل:ك»فمْن تبَع منكُم اليوَم جنازًة؟«.

قةَلكأبوكبكٍل:كأنة.

قةَل:ك»فمْن أطعَم منكُم اليوَم مسكينًا«.

قةَلكأبوكبكٍل:كأنة.

قةَل: »فمْن عاَد منكُم اليوَم مريضًا؟«.

قةَلكأبوكبكٍل:كأنة.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما اجتمعَن يف امرٍئ إاليّ دخَل اجلنيَّة«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]1897[،كومسرمك]1027[.
)2(ككرولهكمسرمك]1028[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكبأاِفكدي ةٍركيفك وعْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكسشلَةكIكقةَل:كجةَءكعثامُنكبُنكعّفةَنكإىلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كملسو هيلع هللا ىلصكجيَشكلاعرسِة،كفصّبهةكيفكحجِلكلا ّبيِّ ثوبِهكحنَيكجّهَزكلا ّبيُّ

اَن ما عمَل بعَد اليوِم«كيلّددهةكمللرًل)1).  كملسو هيلع هللا ىلصكيقّربهةكبيدِه،كويقوُل:ك»ما رضَّ ابَن عفيّ فجعَلكلا ّبيُّ

فبي ةك ،ك لحلجَّ نليُدك ونحُنك لملدي َا،ك فقدم ةك حّجةجًة،ك خلج ةك قةَل:ك قيٍسك بِنك لألح ِفك وعِنك

لملسجِد،كوفزعول،ك لجتشعولكيفك قْدك لا ّةَسك ك إنَّ فقةَل:ك آٍت،ك أتةنةك إْذك م ةزا ةكنضُعكرحةا ةك نحُنكيفك

كولاّزبرُيكوطرحُاكوسعُدكبُنك فةنطرق ة،كفإذلكلا ّةُسكجمتشعوَنكعىلكنفٍلكيفكوسِطكلملسجِد،كوفيهْمكعيلٌّ

أيبكوّقةٍص،كفإّنةكاكذاَككإْذكجةَءكعثامُنكIكعريِهكمالءٌةكصفللُءكقْدكق َّعكهبةكرأسُه،كفقةَل:كأهةه ةك

طرحُاكأهةه ةكلاّزبرُي؟كأهةه ةكسعٌد؟

قةاول:كنعْم.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْن يبتاُع مربَد  قةَل:كفإيّنكأنشد ْمكبةهللكلّاذيكالكإاَهكإاّلكهَوكأتعرشوَنكأنَّ

بني فالٍن غفَر اهلل لُه«،كفةبتعتُهكبعرشيَنكأافًة،كأْوكبخشسٍاكوعرشيَنكأافًة،كفأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

فأخربتُه،كفقةَل:ك»اجعلُه يف مسجدنا، وأجرُه لَك«؟.

كنعْم. قةاول:كلاّرهمَّ

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مِن ابتاَع بئَر رومَة  قةَل:كأنشد ْمكبةهللكلّاذيكالكإاَهكإاّلكهَوكأتعرشوَنكأنَّ

غفَر اهلل لُه«.

فةبتعتهةكبكذلكو ذل،كفأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:ك)قِدكلبتعتهةكبكذلكو ذل(.

قةَل:ك»اجعلها سقايًة للمسلمنَي، وأجرها لَك«؟.

كنعْم. قةاول:كلاّرهمَّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3701[،كوأمحدك]20107[،كوحس هكلألابةين.
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لاقوِم،ك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنظَلكيفكوجوِهك أنَّ أتعرشوَنك إاّلكهَوك إاَهك لّاذيكالك قةَل:كأنشد ْمكبةهللك
ُز هؤالِء غفَر اهلل لُه«؟كيع ي:كجيَشكلاعرسِة،كفجّهزهتْمكحّتىكملْكيفقدولكعقةالً،كوالك فقةَل:ك»مْن جيهيّ

خطةمًة؟

كنعْم. فقةاول:كلاّرهمَّ

كلمهْد)1).  كلمهْد،كلاّرهمَّ كلمهْد،كلاّرهمَّ قةَل:كلاّرهمَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعّودهم عىل التجارة مع الله تعاىل، ألهنا هي التجارة الرابحة:

لاتجةرةكمعكلهللكهيكأربُحكجتةرًةكقةلكتعةىل:ك]ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

یجئ حئ  مئ ىئ[ك]فةطل:30-29[.

كلاّتجةرلِت،ك قال السعدي: »]ېئ ېئ ىئ[،كأي:كانكتكسَدكوتفسَد،كبلكجتةرٌةكهيكأجلُّ
وأعالهة،كوأفضرهة،كأالكوهيكرضةكرهّبم،كولافوُزكبجزيِلكثولبه،كولا جةُةكمنكسخطه،كوعقةبه«)2). 

كافالٍنكنخرًا،كوأنةكأقيُمكحةئطيك كرجاًلكقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ عْنكأنِسكبنكمةاككIكأنَّ
هبة،كفأملُهكأْنكيعطي يكحّتىكأقيَمكحةئطيكهبة.

اُه بنخلٍة يف اجلنيِّة«. كملسو هيلع هللا ىلص: »أعطها إييّ فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

فأبى.

فأتةُهكأبوكلاّدحدلِح،كفقةَل:كبع يكنخرتَككبحةئطي،كففعَل.

فقْدك اُه،ك فةجعرهةك بحةئطي،ك لا ّخرَاك لبتعُتك قِدك إيّنك لهللك رسوَلك يةك فقةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك لا ّبيَّ فأتىك
أعطيتكهة.

)1(ككرولهكلا سةئيك]3182[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]6881[.
)2(ككتفسريكلاسعديك]689/1[.
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حداِح يف اجلنيِّة«،كقةهلةكمللرًلك فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كْم مْن عذٍق)1) راَح ألب الديّ

كلاّدحدلِح،كلخلجيكمَنكلحلةئِطكفإيّنكقْدكبعتُهكب خرٍاكيفكلجل ِّا. قةَل:كفأتىكلملأتُه،كفقةَل:كيةكأمَّ

فقةاْت:كربَحكلابيُع)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيتار ألهل التجارة منهم االسَم احلسَن، وحيّثهم عىل الصدقة:

ك فشلَّ لاّسامرسَة،ك نسّشىك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوِلك عهِدك يفك قةَل:ك  ّةك Iك غلزَةك أيبك بِنك قيِسك عْنك

الليّغُو  البيَع حيرضُه  اِر إنَّ  التيّجيّ »يا معرَش  ب ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفساّمنةكبةسٍمكهَوكأحسُنكم ُهكفقةَل:ك

دقِة«)4).  واحللُف فشوبوا)3) بيعكْم بالصيّ

،كو ةَنك ثرٌيكممّْنكيعةاُجكلابيَع،كولارّشلَءكفيهْمكعجاًم،كفترقولك :ك»لاّسشسةُركأعجشيٌّ قاَل اخلطيّابُّ

هذلكلالسَمكع هْم،كفغرّيُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلاّتجةرِةكلّاتيكهَيكمَنكلألسامِءكلاعلبّيِا«)5). 

دقِة«:كبنّيكأنكجتةرهتمكقدكيقعكفيهةكمنكلاّرغِوكولحلرفكمةكيقع،كفقةلكهلم:ك »فشوبوا بيعكْم بالصيّ

،كوإنكلحلس ةِتكيذهبنك لاّلبِّ بةاصدقِا؛كفإهنةكتطفُئكغضَبك لارغِوكولحلرفك »لخرطولكمةكذ َلكمنك

لاسيئةِت«)6). 

وكان خيالطهم يف أسواقهم، فيأمرهم باملعروف، وينهاهم عن املنكر:

اِر«. عْنكرفةعَاكقةَل:كخلج ةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكلا ّةُسكيتبةيعوَنكبكلًةكف ةدلهْم:ك»يا معرَش التيّجيّ

)1(ككلاعذقكهَوكلاغصنكمْنكلا ّخرا،كوأّمةكلاعذقكفهَوكلا ّخراكبكامهلة،كوايَسكمللدًلكه ة.
)2(ككرولهكأمحدك]12073[،كوصححهكلألابةينكيفكلاسرسراك]2964[.

)3(ككأْي:كلخرطول.
كرولهكلارتمذيك]1208[،كوأبوكدلودك]3326[،كولا سةئيك]3797[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7973[. )4(ك

)5(ككمعةملكلاس نك]131/2[.
)6(ككملقةةكلملفةتيحكرشحكمشكةةكلملصةبيح:ك]281/9[.
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ارًا إاليّ مِن اتيّقى  اَر يبعثوَن يوَم القيامِة فجيّ فراّمكرفعولكأبصةرهْمكومّدولكأع ةقهْمكقةَل:ك»إنَّ التيّجيّ
، وصدَق«)1).  اهلل، وبرَّ

إىلك ،كوخيةنٍا،كوأحسَنك يلتكْبك بريًة،كوالكصغريًةكمْنكغشٍّ ملْك بأْنكمنك اهلليَّ«ك اتيّقى  مِن  »إاليّ 
لا ّةِسكيفكجتةرتِه،كأْوكقةَمكبطةعِاكلهللِّ،كوعبةدتِه«)2). 

تلويِجك عىلك ولاّتهةاُكك لملعةمالِت،ك يفك لاّتدايُسك لاّتّجةِرك ديدِنك مْنك »ملةك ةَنك القايض:ك قاَل 
مِنك م هْمك ولستث ىك بةافجوِر،ك عريهْمك لاكةذبِا،كونحوهة؛كحكَمك لأليامِنك مَنك هلْمك ك تيرّسَ بامك لاّسرِعك

كيفكيشي ِه،كوصدَقكيفكحديثِه«)3).  لّتقىكلملحةرَم،كوبلَّ

وكان ينهاهم عن الغشِّ يف البيِع والرشاِء:

كعىلكصربِةكطعةٍم)4)،كفأدخَلكيدُهكفيهةكف ةاْتك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكملَّ Iكأنَّ عْنكأيبكهليلَةك
أصةبعُهكبراًل،كفقةَل:ك»ما هذا يا صاحَب الطيّعاِم؟«.

قةَل:كأصةبتُهكلاّسامُءك]أي:كلملطل[كيةكرسوَلكلهلل!

قةَل:ك»أفال جعلتُه فوَق الطيّعاِم؛ كْي يراُه النيّاُس؟ مْن غشَّ فليَس منيّي«)5). 

:ك»أي:كايسكممِّنكلهتدىكهبديي،كولقتدىكبعرشي،كوعشيل،كوحسِنكطليقتي.ك قاَل النيّوويُّ

و ةَنكسفيةُنكبُنكعيي َاكيكلُهكتفسرَيكمثِلكهذل،كويقوُل:كبْلكيشسُككعْنكتأويرِه؛كايكوَنكأوقَعك
يفكلا ّفوِس،كوأبرَغكيفكلاّزجِل«)6). 

كرولهكلارتمذيك]1210[،كولبنكمةجهك]2146[كوقةلكلألابةين:كصحيحكاغريه.كصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]1785[. )1(ك
)2(ككحتفاكلألحوذيك]336/4[.
)3(ككحتفاكلألحوذيك]336/4[.

)4(ككلاّصربة:كلاطعةمكلملجتشعك ةاكومِا.كلا هةياك]9/3[
)5(ككرولهكمسرمك]102[.

)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]109/1[.
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وا)1) اإلبَل والغنَم، فمِن ابتاعها بعُد  كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ال ترصيّ وعْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ
ُه بخرِي النيّظريِن بعَد أْن حيتلبها، إْن شاَء أمسَك، وإْن شاَء رديّها وصاَع متٍر«)2).  فإنيّ

ولجلةريِا،ك ولاّشةِة،ك ولابقلِة،ك لا ّةقِا،ك ترصيُاك سولٌءك حللٌمك لاّترصياك ك أنَّ »لعرْمك النووي:ك قال 
كوخدلٌع،كوبيعهةكصحيحكمَعكأّنُهكحللٌم،كوارششرتيكلخليةُرك ولافلِس،كولألتةِن،كوغريهة؛كألّنُهكغشٌّ

يفكإمسة هة،كورّدهة«)3).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا صنَع إليه أحدهم معروفاً كافأه عليه:

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكسةعٍاكالكخيلُجكفيهة،كوالكيرقةُهكفيهةكأحٌد،ك Iكقةَل:كخلَجكلا ّبيُّ عْنكأيبكهليلَةك
فأتةُهكأبوكبكٍل،كفقةَل:ك»ما جاَء بَك يا أبا بكٍر؟«.

فقةَل:كخلجُتكأاقىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنظُلكيفكوجهِه،كولاّتسريَمكعريِه.

فرْمكيربْثكأْنكجةَءكعشُل،كفقةَل:ك»ما جاَء بَك يا عمُر؟«.

قةَل:كلجلوُعكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وأنا قْد وجدُت بعَض ذلَك«.

،كو ةَنكرجاًلك ثرَيكلا ّخِلكولاّشةِء،كوملْك فةنطرقولكإىلكم زِلكأيبكلهليثِمكبِنكلاّتيهةِنكلألنصةريِّ
يكْنكاُهكخدٌم،كفرْمكجيدوُه،كفقةاولكالملأتِهكأيَنكصةحبِك؟

فقةاْت:كلنطرَقكيستعذُبكا ةكلملةَء.

كملسو هيلع هللا ىلص،كويفّديِهكبأبيِهك كجةَءكيرتزُمكلا ّبيَّ فرْمكيربثولكأْنكجةَءكأبوكلهليثِمكبقلبٍاكيزعبهة،كفوضعهة،كثمَّ

كلنطرَقكهبْمكإىلكحديقتِه. وأّمِه،كثمَّ

لا هةياك لستغزرهة.ك لملشرتيك حربهةك فإذلك لاربُنكيفكرضعهة،ك جيتشَعك حّتىك أّيةمًةك حترُبك لاتيكالك هيك لملرّصلة:ك )1(كك
.]27/3[

)2(ككرولهكلابخةريك]2148[،كومسرمك]1515[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]162/10[.
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يَت  كملسو هيلع هللا ىلص: »أفال تنقيّ كلنطرَقكإىلكنخرٍا،كفجةَءكبق ٍو،كفوضعُه،كفقةَلكلا ّبيُّ فبسَطكهلْمكبسةطًة،كثمَّ
لنا مْن رطبِه«.

فقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كإيّنكأردُتكأْنكختتةرول،كأْوكقةَل:كخترّيولكمْنكرطبِهكوبرسِه.

النيّعيِم  بيدِه مَن  »هذا واليّذي نفيس  لملةِء،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فأ رول،كورشبولكمْنكذاَكك
اليّذي تسألوَن عنُه يوَم القيامِة، ظلٌّ بارٌد، ورطٌب طييٌّب، وماٌء بارٌد«،كفةنطرَقكأبوكلهليثِم؛كايص َعك

.» كملسو هيلع هللا ىلص: »ال تذبحنَّ ذاَت درٍّ هلْمكطعةمًة،كفقةَلكلا ّبيُّ

قةَل:كفذبَحكهلْمكع ةقًة،كأْوكجديًة،كفأتةهْمكهبة،كفأ رول.

كملسو هيلع هللا ىلص: »هْل لَك خادٌم؟«. فقةَلكلا ّبيُّ

قةَل:كال.

كملسو هيلع هللا ىلصكبلأسنِيكايَسكمعهامكثةاٌث،كفأتةُهكأبوكلهليثِم،كفقةَلك قةَل:ك»فإذا أتانا سبٌي؛ فأتنا«،كفأيَتكلا ّبيُّ
كملسو هيلع هللا ىلص: »اخرْت منهام«. لا ّبيُّ

كلهللِّ،كلخرْتكيل. فقةَل:كيةكنبيَّ

، واستوِص بِه معروفًا«. كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ املستشاَر مؤمتٌن، خْذ هذا؛ فإينيّ رأيتُه يصيليّ فقةَلكلا ّبيُّ

فةنطرَقكأبوكلهليثِمكإىلكلملأتِه،كفأخربهةكبقوِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاِتكلملأتُه:كمةكأنَتكببةاٍغكمةك
كملسو هيلع هللا ىلصكإاّلكأْنكتعتقُه. قةَلكفيِهكلا ّبيُّ

قةَل:كفهَوكعتيٌق.

باملعروِف،  تأمرُه  نبييًّا، وال خليفًة إاليّ ولُه بطانتاِن بطانٌة  يبعْث  »إنَّ اهلل ملْ  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ فقةَلك
وِء؛ فقْد وقَي«)1).  وتنهاُه عِن املنكِر، وبطانٌة ال تألوُه خباالً. ومْن يوَق بطانَة السيّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]2369[كبطواه،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1641[،كورولهكمسرمك]2038[كبدونك
قصاكلخلةدمكودونكتسشياكأيبكلهلثيم،كوقدكسبقكمعكذ لكبعضكفولئدهكيفكلافصلكلاسةدسكمنكلابةبكلألول.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يدعو هلم بالربكة:

كملسو هيلع هللا ىلص  كلا ّبيَّ فقدكدعةكاعبِدكلالمحِنكبنكعوٍفكبةارب ِاكيفكمةاه.كعْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ
رأىكعىلكعبِدكلاّلمحِنكبِنكعوٍفكأثَلكصفلٍةكقةَل:ك»ما هذا؟«.

قةَل:كإيّنكتزّوجُتكلملأًةكعىلكوزِنكنولٍةكمْنكذهٍب.

قةَل:ك»بارَك اهلل لَك، أوملْ ولْو بشاٍة«)1). 

كارشورِسكأْنكالكي قَصكعْنكمةٍة،ك أّنُهكيستحبُّ ولْو بشاٍة«كفيهكدايٌلكعىلك »أوملْ  النووي:  قال 
لاّطعةِمكحصرِتك مَنك كيشٍءكأوملَك كاقدرهةكلملجزِئ،كبْلكبأيِّ أّنُهكالكحدَّ ونقَلكلاقةيضكلإلمجةَعكعىلك
لاوايشُا،كوقْدكذ لكمسرمكبعدكهذلكويفكوايشِاكعلِسكصفّيَاكأهّنةك ةنْتكبغرِيكحلٍم،كويفكوايشِاكزي َب:ك
كأْنكتكوَنكعىلكقدِركحةِلك كهذلكجةئزكحتصلكبهكلاوايشاكاكنكيستحبُّ )أمبع ةكخبزًل،كوحلاًم(كو لُّ

لاّزوِج«)2). 

»ائِت اجللَب،  كملسو هيلع هللا ىلصكجرٌب،كفأعطةينكدي ةرًل،كوقةَل:ك كقةَل:كعلَضكار ّبيِّ وعْنكعلوَةكلابةرقيِّ
فاشرِت لنا شاًة«.

بدي ةٍر،كفجئُتكأسوقهام،كفرقي يك فأتيُتكلجلرَب،كفسةومُتكصةحبُه،كفةمرتيُتكم ُهكمةتنِيك
رجٌل،كفسةوم ي،كفبعتُهكمةًةكبدي ةٍر،كفجئُتكبةاّدي ةِر،كوجئُتكبةاّشةِة،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكهذلك

دي ةر ْم،كوهذِهكمةتكْم،كوحّدثتُهكلحلديَث.

فقةَل:ك»الليّهمَّ بارْك لُه يف صفقِة يمينِه«.

فرقْدكرأيت يكأقُفكبك ةسِاكلاكوفِا،كفأربُحكأربعنَيكأافًةكقبَلكأْنكأصَلكإىلكأهيل)3). 

وقدكدعةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكارشتسةحمنيكيفكلابيعكولارشلء:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5155[،كومسرمك]1427[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]217/9[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3643[كخمترصًل،كوأمحدك]18873[،كولارفظكاه.
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كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»رحَم اهلل رجاًل سمحًا ]أي:كسهال[  فعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكأنَّ
إذا باَع، وإذا اشرتى، وإذا اقتىض«)1). 

من فوائد احلديث:

كعىلكلاّسامحِاكيفكلملعةمرا،كولستعامِلكمعةيلكلألخالق،كوتلِككلملشةّحِا. فيِه:كلحلضُّ

كعىلكتلككلاّتضييقكعىلكلا ّةسكيفكلملطةابا،كوأخذكلاعفِوكم هْم.)2)  وفيِه:كلحلضُّ

وأخرب أن الله حيّبهم:

اِء،  الرشيّ البيِع، سمَح  »إنَّ اهلل حيبُّ سمَح  قةَل:ك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك أنَّ Iك عْنكأيبكهليلَةك
سمَح القضاِء«)3). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وأخرب أن هذا التسامح سبب يف دخول اجلنة:كعنكعثامَنكبِنكعّفةَنكIكأنَّ
قةل:ك»أدخَل اهلل اجلنيَّة رجاًل كاَن سهاًل بائعًا، ومشرتيًا، ومقتضيًا«)4). 

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعو للمتصّدقني، واملزّكني منهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأتةُهكقوٌمكبصدقتهْمكقةَل:»الليّهمَّ صلِّ  عْنكعبِدكلهللكبِنكأيبكأوىفكIكقةَل:ك ةَنكلا ّبيُّ
عىل آِل فالٍن«،كفأتةُهكأيبكبصدقتِه،كفقةَل:ك»الليّهمَّ صلِّ عىل آِل أب أوىف«)5). 

»هذلكلاّدعةءك-كوهَوكلاّصالةك-كلمتثةٌلكاقوِلكلهللكD: ]ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ[ك]لاتوبا:103[«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2076[.
)2(ككفتحكلابةريك]307/4[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]1319[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1888[.
)4(ككرولهكلبنكمةجاك]2201[،كوأمحدك]412[،كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]243[.

)5(ككرولهكلابخةريك]1498[،كومسرمك]1078[.
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]185/7[.
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كبِهكعىلكلستحبةِبكدعةِءكآخِذكلاّز ةِةكملعطيهة«)1).  »ولستدلَّ

وكان يغضُب ممن تظهُر عليه آثاُر التكرّب منهم:

كعريِهكجّبٌاكمْنكطيةاسٍاكمكفوفٌاك كملسو هيلع هللا ىلصكأعلليبٌّ لا ّبيَّ Iكقةَل:كأتىك عْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوك

كرلٍعك كصةحبكْمكهذلك]يقصدكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصك[كيليُدكأْنكيلفَعك لَّ بديبةٍج،كأْوكمزرورٌةكبديبةٍج،كفقةَل:كإنَّ

كفةرٍسكلبِنكفةرٍس. لبِنكرلٍع،كويضَعك لَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمغضبًة،كفأخَذكبشجةمِعكجّبتِه،كفةجتذبُه،كوقةَل:كالكأرىكعريَككثيةَبكمْنكالك فقةَمكلا ّبيُّ

كرجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجرَس،كفقةَل: يعقُل،كثمَّ

الم مليّا حرضتُه الوفاُة دعا ابنيِه، فقاَل: إينيّ قارٌص عليكام الوصييَّة، آمركام  »إنَّ نوحًا عليِه السيّ

باثنتنِي، وأناكام عِن اثنتنِي.

مواِت واألرَض، وما فيهام لْو  ِك والكرِب، وآمركام بال إلَه إاليّ اهلل؛ فإنَّ السيّ أناكام عِن الرشيّ

ِة األخرى؛ كانْت أرجَح. ِة امليزاِن، ووضعْت ال إلَه إاليّ اهلل يف الكفيّ وضعْت يف كفيّ

أْو  لفصمتها  عليها؛  اهلل  إاليّ  إلَه  ال  فوضعْت  حلقًة،  كانتا  واألرَض  مواِت  السيّ أنَّ  ولْو 

لقصمتها.

ا صالُة كلِّ يشٍء، وهبا يرزُق كلُّ يشٍء«)2).  وآمركام بسبحاَن اهلل وبحمدِه؛ فإنيّ

وعنكسعيدكبنكأيشَنكموىلك عِبكبِنكسوٍركقةَل:كبي امكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحيّدُثكأصحةبُه،كإْذكجةَءك

رجٌلكمَنكلافقللِء،كفجرَسكإىلكج ِبكرجٍلكمَنكلألغ يةِء،كفكأّنُهكقبَضكمْنكثيةبِهكع ُه.

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»أخشيت يا فالُن أْن يعدَو غناك عليِه، وأْن يعدَو فقرُه عليك؟«. فتغرّيَ

)1(ككفتحكلابةريك]362/3[.
)2(ككرولهكأمحدك]7061[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]134[.
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كلاغ ى؟ قةَل:كيةكرسوَلكلهللكورشٌّ

قةَل:ك»نعْم إنَّ غناك يدعوك إىل النيّاِر، وإنَّ فقرُه يدعوُه إىل اجلنيِّة«.

فقةل:كفامكي جي يكم ه.

قةل:ك»تواسيِه«.

قةل:كإذًلكأفعل.

فقةلكلآلخُل:كالكأرَبكيلكفيِه.

قةل:ك»فاستغفْر، وادُع ألخيَك«)1). 

وكان يغضُب عىل من منع الزكاة منهم:

عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعشَلكعىلكلاّصدقِا،كفقيَل:كم َعكلبُنكمجيٍل،ك

كرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. وخةاُدكبُنكلاوايِد،كولاعّبةُسكعمُّ

فإنيّكْم  ا خالٌد  وأميّ اهلل،  فأغناُه  فقريًا  كاَن  ُه  أنيّ إاليّ  ابُن مجيٍل  ينقُم  »ما  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

، ومثلها  العبيّاُس فهَي عيلَّ ا  )2) يف سبيِل اهلل، وأميّ قِد احتبَس أدراعُه، وأعتادُه  تظلموَن خالدًا، 

معها«.

جِل صنُو أبيِه؟«)3). كقةَل:ك»يا عمُر أما شعرَت أنَّ عمَّ الريّ ثمَّ

قال النووي: »قواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»هَي عيلَّ ومثلها معها«كمع ةُه:كأيّنكتسّرفُتكم ُهكز ةةكعةمنِي،كوقةَلك

لّاذيَنكالكجيوزوَنكتعجيلكلاّز ةة:كمع ةُه:كأنةكأؤّدهيةكع ُه.

)1(ككرولهكلإلمةمكأمحدكيفكلازهدك]ص38[،كورجةاهكثقةتكاك هكملسل.
كوآاِاكلحللب.كلا هةياك]176/3[. )2(ككهَوكمةكأعّدهكلالجُلكمَنكلاّسالحكولاّدولبِّ

)3(ككرولهكلابخةريك]1468[،كومسرمك]983[.



405 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأّخلهةكعِنكلاعّبةسكإىلكوقتكيسةره؛كمْنكأجلك ك قةَلكأبوكعبيدكوغريه:كمع ةُه:كأنَّ
حةجتهكإايهة.

لنا منُه  ا تعجيّ كمع ةُه:كتعّجرتهةكم ُه،كوقْدكجةَءكيفكحديثكآخلكيفكغريكمسرم:ك»إنيّ ولاّصولبكأنَّ
صدقة عامنِي««)1). 

ولذلك كاَن ملسو هيلع هللا ىلص يستعيُذ بالله من رشِّ فتنِة الغن:

واهلرِم،  الكسِل،  مَن  بَك  أعوُذ  إينيّ  »الليّهمَّ  يقوُل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنك لا ّبيَّ ك أنَّ  J عةئشَا  عْنك
فتنِة  النيّاِر، ومْن رشِّ  النيّاِر، وعذاِب  فتنِة  القرِب، ومْن  القرِب، وعذاِب  فتنِة  واملأثِم، واملغرِم، ومْن 

اِل. جيّ الغنى، وأعوُذ بَك مْن فتنِة الفقِر، وأعوُذ بَك مْن فتنِة املسيِح الديّ

يَت الثيّوَب األبيَض  الليّهمَّ اغسْل عنيّي خطاياَي بامِء الثيّلِج والربِد، ونقِّ قلبي مَن اخلطايا كام نقيّ
نِس، وباعْد بيني وبنَي خطاياَي كام باعدَت بنَي املرشِق واملغرِب«)2).  مَن الديّ

قال النووي:ك»لستعةذتُهكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكفت ِاكلاغ ى،كوفت ِاكلافقِل؛كفألهّنامكحةاتةِنكختشىكلافت ُاكفيهامك
بةاّتسّخِط،كوقّراكلاّصرب،كولاوقوعكيفكحللمكأْوكمبهاكارحةجِا.

وخيةُفكيفكلاغ ىكمَنكلألرش،كولابطل،كولابخلكبحقوِقكلملةل،كأْوكإنفةقهكيفكإرسلفكويفكبةطٍل،ك
أْوكيفكمفةخَل.ك

وأّمةكلاكسُلكفهَوكعدُمكلنبعةِثكلا ّفِسكارخرِي،كوقّرِاكلاّلغبِاكمَعكإمكةنِه.ك

:ك»إّنامكلستعةَذكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلافقِلكلّاذيكهَوكفقُلكلا ّفِسكالكقّراكلملةل.كقةَلكلاقةيض:كوقْدك قاَل اخلطيّابُّ
تكوُنكلستعةذتهكمْنكفقِلكلملةل،كولملللُدكلافت اكيفكعدمكلحتاماه،كوقّراكلاّلضةكبِه.

حّدَث،ك غلَمك إذلك لاّلجَلك ك أنَّ ملسو هيلع هللا ىلصك فرّسُهك فقْدك لاّديُن،ك وهَوك لملغلم،ك مَنك ملسو هيلع هللا ىلصك لستعةذتهك وأّمةك

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]57/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6368[كومسرمك]589[.
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فكذَب،كووعَد،كفأخرَف،كوألّنُهكقْدكيشطُلكلملديُنكصةحَبكلاّديِن،كوألّنُهكقْدكيشتغلكبِهكقربه،كورّبامك

مةَتكقبلكوفةئِه،كفبقيْتكذّمتهكملهت اكبِه«)1). 

وبنّي هلم أن الغن احلقيقيَّ هو يف القلب:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ليَس الغنى عْن كثرِة العرِض)2)، ولكنَّ الغنى  عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

غنى النيّفِس«)3). 

قال النووي:ك»مع ىكلحلديث:كلاغ ىكلملحشوُدكغ ىكلا ّفس،كومبعهة،كوقّراكحلصهة،كالك ثلةك

كمْنك ةَنكطةابًةكارّزيةدِةكملْكيستغِنكبامكمعُهكفريَسكاُهكغ ًى«)4).  لملةلكمَعكلحللِصكعىلكلاّزيةدة؛كألنَّ

ك ثريًلكممّْنكوّسَعكلهللكعريِهك وقاَل ابُن بطيّاٍل:ك»مع ىكلحلديِث:كايَسكحقيقُاكلاغ ىك ثلَةكلملةِلكألنَّ

يفكلملةِلكالكيق ُعكبامكأويَت،كفهَوكجيتهُدكيفكلالزديةِد،كوالكيبةيلكمْنكأيَنكيأتيِه،كفكأّنُهكفقرٌيكاشّدِةكحلصِه.

وإّنامكحقيقُاكلاغ ىكغ ىكلا ّفِس،كوهَوكمِنكلستغ ىكبامكأويَتكوق َعكبِهكوريَض،كوملْكحيلْصكعىلك

 .(5(» كيفكلاّطرِب،كفكأّنُهكغ يٌّ لالزديةِد،كوالكأاحَّ

، أترى كثرَة املاِل هَو الغنى؟«. كIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ وعْنكأيبكذرٍّ

قرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

َة املاِل هَو الفقُر؟«. قةَل:ك»فرتى قليّ

قرُت:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]28/17[.
)2(ككوهَوكمتةُعكلاّدنية.

)3(ككرولهكلابخةريك]6446[،كومسرمك]1051[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصححيكمسرمك]140/7[.

)5(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]156/10[.
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قةَل:ك»إنيّام الغنى غنى القلِب، والفقُر فقُر القلِب«)1). 

وكان يبنّيُ هلم أمّهّية اقرتان الغن بالتقوى:

عْنكعبِدكلهللكبِنكخبيٍبكعْنكعّشِهكقةَل:ك  ّةكيفكجمرٍس،كفطرَعكعري ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوعىلكرأسِهك
أثُلكمةٍء.

فقر ة:كيةكرسوَلكلهللكنللَككطّيَبكلا ّفِس.

قةَل:ك»أجْل، واحلمُد هلليِّ«.

 ،D كخةَضكلاقوُمكيفكذ ِلكلاغ ى،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال بأَس بالغنى ملِن اتيّقى اهلل ثمَّ
ُة ملْن اتيّقى اهلل خرٌي مْن الغنى، وطيُب النيّفِس مَن النيّعيِم«)2).  حيّ والصيّ

فةاغ ىكبغرِيكتقوىكهركا،كجيشعُهكمْنكغريكحّقِه،كويش عُهكمْنكحّقِه،كويضعُهكيفكغريكحّقِه،كفإذلك
 ةَنكه ةَككمَعكصةحبِهكتقوىكذهَبكلابأُس،كوجةَءكلخلري)3). 

مةٌلك فةاّصّحُاك لاعبةدة،ك عىلك تعنُيك لجلسدك صّحاك ك فإنَّ الغنى«ك مَن  خرٌي  اتيّقى  ملِن  ة  حيّ »والصيّ
ممدوٌد،كولاّسقُمكعجٌزكحةجٌز،كولاّصّحاكمَعكلاعشلكخريكمَنكلاغ ىكمَعكلاعجز،كولاعةجزك ةملّيِت.

لملقتيضكارشكِل،كولاصرِبكلملستويكع دهك النيّعيم«كأي:كلنرشلُحكلاصدِرك النيّفس مْن  »وطيب 
لاغ ىكولافقُلكمنكمجرِاكلا عيم)4). 

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]685[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]3203[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2141[،كوصححهكلألابةين.

)3(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجاك]370/4[.
)4(ككملقةةكلملفةتيحك]15 / 201[.
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تسيُر دن��ي��ان��ا  ال���م���اِل  ت����دوُر ب���ِه، وت��ف��ت��ت��ُح األم���وُرب��ه��ذا 

اتيّ��ج��ارًا مناكبها  ف��ي  ��ل��ُه، ف��أن��َت ب���ِه ج��دي��ُرف��ح��اوْل  وح��صيّ

بتقوى إاليّ  الغنى  ص��ل��َح  الفجوُروم��ا  إاليّ  الغنى  حم��َق  وال 

منهْم الفضِل  أهِل  فضَل  بصرُيويعرُف  هب��ْم  ف��ه��َو  اهلل،  رس���وُل 

قراهْم م��ْن  وي��أك��ُل  وي��رع��اه��ْم، وم��رض��اه��ْم ي��زوُري��زوره��ُم، 

��ره��ْم ب��ت��وص��ي��ٍة، وب���ذٍل كثرُيي��ذكيّ ي��ب��ذْل  إْن  امل���اِل  وث��ل��ُث 

تندْم ال��م��اِل  جميَع  تبذْل  حسرُيف��إْن  م��ن��ك��رٌس  ع��ل��ي��ِه  وأن����َت 

بنيهْم أع��ط��وا  إذا  جي��وُروي��أم��ره��ْم  ال  ال��ع��دال��ِة  ب��م��ي��زاِن 

طعمًا أم���رُّ  األق��رب��ي��َن  مريُرفظلُم  مم��ق��وٌت  ال��نيّ��اِس  وظ��ل��ُم 

شكرًا ح��م��ِن  ال��ريّ نعمَة  ف��ك��امت��ه��ا ل��ن��ع��م��ت��ِه ك��ف��وُروأظ��ه��ْر 

تربْح ال��ل��ه  سبيِل  ف��ي  ت��ب��وُروت��اج��ْر  ال  ال���تيّ���ج���ارُة  اهلل  م���َع 

نصحًا الله  رس��وُل  يسرُيوينصحهْم  م��ت��اج��ره��ْم  يف  ه���َو  إذا 

غشٍّ بغيِر  ال��ع��ي��وِب  ال��نيّ��ك��رُيب��إب��داِء  اش��ت��دَّ  عليهُم  وف��ي��ِه 

يكافْئ بمعروٍف  ي��وص��ْل  ��ك��وُروإْن  ال��شيّ ال���ربُّ  يفعُل  ك��ذل��َك 

تغني األم����واِل  ك��ث��رُة  وُروليسْت  ال��رسيّ النيّفِس  غنى  يف  ولكْن 

ذخ��رًا اِد  ال���زيّ خيُر  الله  ت���ق���وده���ُم، ودرهب������ُم ت��ن��رُيوتقوى 

( 0 )
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تعامل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع ذوي الهيئاِت

مسرشهمك قةطبًا:ك لملجتشعك فئةِتك ومعك عديدٍة،ك كملسو هيلع هللا ىلصكيفكصوٍرك لا بيِّ أخالِقك ك تّثلكسشوَّ اقدك

و ةفلهم،كغ ّيهمكوفقريهم،كرئيسهمكوملؤوسهم.

كمنكلملعةمرِاكولإل للِمكولالحرتلِمكع دك واقدك ةنكاذويكلهليئةِتكولملكةنِا،كولجلةِهكمأٌنكخةصٌّ

كملسو هيلع هللا ىلص. لا بيِّ

كحّقه،كفالكي زُلك ربلَءكلا ةِسكمنكم ةزهلم،كبلكحيفُظكهلمكمكةنتهمك كذيكحقٍّ فهوكيعطيك لَّ

لخلةّصاكيفكأقولمهم،كويأمُلكبذاككأصحةبه.

عْنك لاقدِرك لاعةيلك بةاّلجِلك ك يقرّصُ »الك لالولة:ك مللتبك عنك أث ةءك المهك مسرمك لإلمةمك قةلك

وي ّزُلك حّقُه،ك فيِهك ك ذيكحقٍّ ك ويعطىك لُّ م زاتِه،ك فوَقك لاعرِمك يفك لاقدِرك مّتضُعك يلفُعك والك درجتِه،ك

م زاتُه،كوقْدكذ َلكعْنكعةئشَا J أهّنةكقةاْت:كأملنةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكن ّزَلكلا ّةَسكم ةزهلْم«)1). 

)1(ككمقدماكصحيحكمسرمك]2/1[. 
لحلديثك عرومك معلفاك يفك لحلة مك وصححهك ]4842[،ك دلودك أبوك رولهك مسرمك لإلمةمك ذ لهك لاذيك ولحلديثك
]96/1[،كولبنكلاصالحكيفكمقدمتهك]ص307[،كوحّس هكلاسخةويكيفكلملقةصدك]180[،كولاعجروينكيفك شفك
لخلفةءك]195/1[،كوضّعفهكأبوكدلودكيفكس  ه،كولابيهقيكيفكلاشعبك]10999[،كولألابةينكيفكحتقيقكريةضك

كحةلكفشع ةهكصحيٌح. لاصةحلنيك]360[،كوعىلك لِّ
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فكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حيفظ هلم مكانتهم، ووجاهتهم يف قومهم:

 ةنكأبوكسفيةنكمنك ربلِءكقليش،كثمكصةَركسّيدهةكبعدكذهةِبكرؤوسهة،كويفكغزوِةكأحٍدك ةنك

كملسو هيلع هللا ىلصكاهكذ لًلكع دكفتِحكمّكَا. رأَسكقليٍش،كفرامكأسرَمكجعَلكلا بيُّ

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعةَمكلافتِحكجةءُهكلاعّبةُسكبُنكعبِدكلملّطرِبكبأيبك فعِنكلبِنكعّبةٍس J أنَّ

سفيةَنكبِنكحلٍب،كفأسرَم.

كلافخِل،كفرْوكجعرَتكاُهكميئًة؟ك كأبةكسفيةَنكرجٌلكحيبُّ فقةَلكاُهكلاعّبةُس:كيةكرسوَلكلهلل!كإنَّ

فقةَلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: »نعْم، مْن دخَل داَر أب سفياَن فهَو آمٌن، ومْن أغلَق عليِه بابُه فهَو آمٌن«)1). 

وعنكأيبكهليلةكيفكقصاكلافتحكقةل:ك)...وصعَدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّصفة،كوجةءِتكلألنصةُر،ك

فأطةفولكبةاّصفة.

فجةَءكأبوكسفيةَن،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأبيدْتكخرضلُءكقليٍش،كالكقليَشكبعَدكلايوِم.ك

الَح فهَو آمٌن، ومْن  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن دخَل داَر أب سفياَن فهَو آمٌن، ومْن ألقى السيّ

أغلَق بابُه فهَو آمٌن«)2). 

قال النووي:ك»وفيِهكتأايٌفكأليبكسفيةن،كوإظهةركارشفِه«)3). 

كأبةكسفيةَنكأتىكعىلكسرامَن،كوصهيٍب،كوبالٍلكيفكنفٍلك]وهذلكلإلتيةنك وعْنكعةئِذكبِنكعشٍلوكأنَّ

أليبكسفيةنك ةَنكوهَوك ةفلكيفكلهلدناكبعدكصرحكلحلديبيا[،كفقةاول:كولهللكمةكأخذْتكسيوُفكلهللكمْنك

كلهللكمأخذهة)4). ع ِقكعدوِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3021[كوحّس هكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]3021[.
)2(ككرولهكمسرمك]1780[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]127/12[.
)4(ككأي:كمةكلستوفتكحّقهةكمنكلملكةفأةكاهكعىلكص يعهكبةملسرشني.
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فقةَلكأبوكبكٍل:كأتقواوَنكهذلكاشيِخكقليٍشكوسّيدهْم؟!

لقْد  أغضبتهْم؛  كنَت  لئْن  أغضبتهْم،  لعليَّك  بكٍر  أبا  »يا  فقةَل:ك فأخربُه،ك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيَّ فأتىك

أغضبَت ربيَّك«.

فأتةهْمكأبوكبكٍلكفقةَل:كيةكإخوتةْهكأغضبتكْم؟

قةاول:كال،كيغفُلكلهللكاَككيةكأخي)1). 

فرمكي كْلكعىلكأيبكبكٍلكقواهكمنكوجوبكحفِظكمكةنِاكسّيِدكقليش،كوإنامكهنةهكأنكيكونكقدك

أغضَبكأصحةبُه.

وملةكقدمكسعُدكبُنكمعةذكسّيُدكلخلزرجكI؛كايحكمكيفكب يكقليظاكأملهمكملسو هيلع هللا ىلصكأنكيقومولك

إايهكإ للمًةكاه.

فأرسَلك معةٍذ،ك بِنك قليظَاكعىلكحكِمكسعِدك أهُلك نزَلك قةَل:ك Iك ك لخلدريِّ أيبكسعيٍدك عْنك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكسعٍد،كفأتةُهكعىلكمحةٍر.

أْو خريكم،  »قوموا إىل سييّدكْم،  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاألنصةِر:ك فراّمكدنةكقليبًةكمَنكلملسجِدك

فأنزلوه«.

كملسو هيلع هللا ىلص)2).  فقعَدكع َدكلا ّبيِّ

قةلكلبنكحجلكV:ك»فيِه:كإ للُمكأهِلكلافضِل«)3). 

كع ه،كوذاك؛كألنكلاقيةَمكعىلكثالثِاكأقسةم: وهذلكلاقيةُمكايسكمنكلاقيةِمكلمل هيِّ

)1(ككرولهكمسرمك]2504[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3043[،كومسرمك]1768[.

)3(ككفتحكلابةريك]49/11[.
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األول: القياُم إىل الرجل،كوهوكمنكلاّس ّا،كإذلك ةنكلالجُلكلّاذيكقشَتكإايهكأهاًلكاذاك،كمثلك

مةكاوكدخلكإنسةٌنكاهكفضٌلكيفكعرشه،كأوكدي ه،كأوكمةاه،كثمكقشَتكاتترّقةهكفهذلكمنك

لاّس ّا،كوم هكحديث:ك»قوموا إىل سييّدكْم«،كوألنكهذلكمنكلإل للِمكاذويكلافضل،ك

وإ للُمكذويكلافضلكمنكحمةسِنكلألعامِل،كولآلدلِب.

كملسو هيلع هللا ىلصكعنكذاك،كوقةلكألصحةبهكملةك لا بيُّ كع ه،كهنىك القياُم عىل الرجل،كوهذلكم هيٌّ الثاين: 

وِم، يقوموَن عىل  صرولكقيةمةكوهوكجةاس:ك»إْن كدتْم آنفًا لتفعلوَن فعَل فارَس والريّ

ملوكهْم وهْم قعوٌد، فال تفعلوا«)1). 

الثالث: القياُم للرجل،كوصورتهكأنكيدخَلكرجٌلكعري ة،كف قومكاهكتكلياًم،كفهذلكالكبأَسكبه،ك

اكنكلألوىلكتل ه؛كألنكمْنكهدِيكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكأنهك ةنكيكلُهكأنكيقوَمكأصحةبهكاه؛ك

لابرِشكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةنك اه،كوهوكأرشُفك يقومونك يدخُل،كوالك لالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصك وهلذلك ةنك

جيرُسكحيُثكي تهيكبهكلملجرُس)2). 

وكان حيرُص ملسو هيلع هللا ىلص عىل دعوهتم إىل الله، ويطمُع يف إسالم كرباء القوم ووجهائهم رغبًة يف 

إسالم من وراءهم، ولذلك كان يوليهم عناية خاّصة يف الدعوة.

ومن ذلك:كلنشغةاهكبدعوةكلاوايِدكبنكلملغريِة،كوهوكمنكعظامِءكقليشكو ربلئهم؛كطشعةكيفكإسالمه.

كمكتوٍم،كفأعلضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعنك كملسو هيلع هللا ىلصكبدعوتهكمّلةكجةءهكلبُنكأمِّ وهوكلاذيكلنشغَلكلا بيُّ

كمكتوم،كوأقبلكعريه. لبِنكأمِّ

أتىك لألعشى،ك مكتوٍمك ك أمِّ لبِنك يفك ]عبس:1[  ٻ[ك ]ٱ  أنزَلك قةاْت:ك عةئشَاك عْنك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجعَلكيقوُل:كيةكرسوَلكلهللكأرمدين.

.I1(ككرولهكمسرمك]413[كعنكجةبلكبنكعبدكلهللك(
)2(ككلنتهىكمرّخصًةكمنكاقةءكلابةبكلملفتوحكالبنكعثيشنيك]59 /25[كبترصف.
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وع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجٌلكمْنكعظامِءكلملرش نَي،كفجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعلُضكع ُه،كويقبُلك
عىلكلآلخِل،كويقوُل:ك»أترى بام أقوُل بأسًا«.

فيقوُل:ك)ال(.

ففيكهذلكأنزَل)1). 

ومما يدلُّ عىل حرصه عىل هداية الناس، وخاّصة الّزعامء منهم:

جلنِي إليَك: بأب جهٍل، أْو بعمَر بِن اخلطيّاِب«.  قوله: »الليّهمَّ أعزَّ اإلسالَم بأحبِّ هذيِن الريّ
قةل:كو ةنكأحّبهامكإايهكعشُل«)2). 

ًة«)3).  كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»الليّهمَّ أعزَّ اإلسالَم بعمر بِن اخلطيّاِب خاصيّ كلا ّبيَّ وعْنكعةئشَا J أنَّ

كV:ك»الكم ةفةَة؛كالحتامِلكأنكيكوَنكهذلكقةاهكملسو هيلع هللا ىلصكيفك والكم ةفةةكبنيكلحلديثني؛كقةلكلألابةينُّ
أّوِلكلألمِل،كفراّمكرأىكع ةَدكأيبكجهٍل،كوإرصلرهكعىلكمعةدلتهكملسو هيلع هللا ىلص؛كدعةكاعشَلكخةّصًا،كولستجةَبك
I،كوهوكمةكرّصحكبهكعبدكلهللكبنك كلهللكبهكدي ه،ك امكهوكمعلوٌفكيفكسريتهك لهللكدعةءه،كوأعزَّ

مسعودكIكبقواه:ك»مةكزا ةكأعّزًةكم ُذكأسرَمكعشُل«)4). 

ه خرج إىل الطائف،كرجةءكأنك وملا اشتدَّ البالُء من قريش عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد موت عميّ
يؤووُه،كوي رصوهكعىلكقومه،كويش عوُهكم همكحتىكيبّرَغكرسةاَاكرّبه.ك

كلألذى،كونةاولكم هكمةكملك ودعةهمكإىلكلهللكD،كفرمكيَلكمْنكيؤويِهكوالكمنكي رصه،كوآذوُهكأمدَّ

مه)5).  ي ْلكقومه،كفأقةمكبي همكعرشةكأيةم،كال يدُع أحدًا من أرشافهم إال كليّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3331[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلارتمذيك]2651[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3681[كعنكعبدكلهللكبنكعشلكL،كوصّححهكلألابةينكيفكس نكلارتمذيك]2907[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]6882[،كوصّححهكلحلة مك]4485[،كولاذهبي،كولحلةفظكيفكلافتحك]48/7[،كولألابةينك
يفكلاصحيحاك]3225[.

)4(ككأخلجهكلابخةريك]3863[.كولنظل:كلاصحيحاك]28/13[.
)5(ككزلدكلملعةدك]3/ 28[.
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وذاككألنكلستجةبَاكلألرشلِفكولاكربلِءكادعوتهكيتبعهةكلستجةبُاكمْنكورلءهمكمنكلا ةِسكولألتبةِع.

ومن ذلك: دعوته للطيّفيل بِن عمرو، وهو من سادِة قومه.

كحيـّدُثكأّنُهكقـدَمكمّكَا،ك عـنكحمّشـِدكبـِنكإسـحةق،كقـةل:ك» ةنكلاّطفيـُلكبُنكعشـٍلوكلاـّدوسُّ
ورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهبة.

يةك اُه:ك فقةاولك ابيبًةك-،ك لاّطفيُلكرجاًلكرشيفًةكمةعلًلك قليٍشك-كو ةَنك مْنك إايِهكرجةٌلك فششىك
كأملهكعري ة[،ك طفيُلكإّنككقدمتكبالدنة،كوهذلكلاّلجُلكلّاذيكبنَيكأظهلنةكقْدكأعضَلكب ةك]أي:كأمتدَّ
وقْدكفّلَقكمجةعت ة،كومّتْتكأملنة،كوإّنامكقواُهك ةاّسحِلكيفّلُقكبنَيكلاّلجِلكوبنَيكأبيِه،كوبنَيكلاّلجِلك
وبنَيكأخيِه،كوبنَيكلاّلجِلكوبنَيكزوجتِه،كوإّنةكنخشىكعريككوعىلكقومككمةكقْدكدخَلكعري ة،كفالك

كم ُهكميئًة. تكّرش ُّه،كوالكتسشعنَّ

قةَل:كفولهللكمةكزلاولكيبكحّتىكأمجعُتكأْنكالكأسشَعكم ُهكميئًة،كوالكأ ّرشُهكحّتىكحشوُتكيفكأذينك
حنَيكغدوتكإىلكلملسجِدك لسفًة)1)،كفلقًةكمْنكأْنكيبرغ يكيشٌءكمْنكقواِه،كوأنةكالكأريُدكأْنكأسشعُه.

قةَل:كفغدوتكإىلكلملسجِد،كفإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةئٌمكيصيّلكع َدكلاكعبِا،كفقشُتكم ُهكقليبًة،ك
فأبىكلهللكإاّلكأْنكيسشع يكبعَضكقواِه.

فسشعُتك المًةكحس ًة،كفقرتكيفكنفيس:كولثكَلكأّمي،كولهللكإيّنكالجٌلكابيٌبكمةعٌل،كمةكخيفىك
كلحلسُنكمَنكلاقبيِح،كفامكيش ع يكأْنكأسشَعكمْنكهذلكلاّلجِلكمةكيقوُل،كفإْنك ةَنكلّاذيكيأيتكبِهك عيلَّ

حس ًةكقبرتُه،كوإْنك ةَنكقبيحًةكتل تُه.

فشكثُتكحّتىكلنرصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكبيتِه،كفةّتبعته،كحّتىكإذلكدخَلكبيتُهكدخرُتكعريِه.

كقومككقةاولكيلك ذلكو ذل،كفولهللكمةكبلحولكخيّوفون يكأملككحّتىكسددُتك فقرُت:كيةكحمّشُد،كإنَّ
حس ًة،ك قوالًك فسشعتهك قواك،ك يسشع يك أْنك إاّلك لهللك أبىك ثّمك قواك،ك أسشَعك ائاّلك بكلسِف؛ك أذينك

كأملك. فةعلْضكعيلَّ

)1(ككوهوكلاقطن.
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كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلإلسالَم،كوتالكعيّلكلاقلآَن،كفالكولهللكمةكسشعُتكقوالًكقّطكأحسَنك فعلَضكعيلَّ

م ُه،كوالكأملًلكأعدَلكم ُه.

كلهللكإيّنكلملؤكمطةٌعكيفكقومي،كوأنةكرلجٌعك ،كوقرُت:كيةكنبيَّ فأسرشُت،كومهدُتكمهةدَةكلحلقِّ

إايهْم،كودلعيهْمكإىلكلإلسالِم،كفةدُعكلهللكأْنكجيعَلكيلكآيًاكتكوُنكيلكعونًةكعريهْمكفيامكأدعوهْمكإايِه.

فقةَل:ك»الليّهميّ اجعْل لُه آيًة«.

كمثَلك فخلجُتكإىلكقومي،كحّتىكإذلك  تكبث ّيِا)1)كتطرع يكعىلكلحلةرِض)2)،كوقَعكنوٌركبنَيكعي يَّ

كيفكغرِيكوجهي،كإيّنكأخشىكأْنكيظ ّولكأهّنةكمثرٌاكوقعْتكيفكوجهي؛كافللِقك لملصبةِح،كفقرُت:كلاّرهمَّ

دي هْم.

فتحّوَل،كفوقَعكيفكرأِسكسوطي.

فجعَلكلحلةرُضكيرتلءوَنكذاَككلا ّوَركيفكسوطيك ةاق ديِلكلملعّرِق،كوأنةكأهبُطكإايهْمكمَنكلاّث ّيِا،ك

حّتىكجئتهْم،كفأصبحُتكفيهْم.

فراّمكنزاْتكأتةينكأيب،كو ةَنكميخًةك بريًل،كفقرُت:كإايَككع ّيكيةكأبِت،كفرسُتكم ك،كواستك

م ّي.

؟ قةَل:كوملَكيةكب يَّ

قرُت:كأسرشُت،كوتةبعُتكديَنكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص.

،كفدي يكدي ك. قةَل:كأْيكب يَّ

كتعةَلكحّتىكأعّرشككمةكعّرشُت. فقرُت:كفةذهْب،كفةغتسْل،كوطّهْلكثيةبك،كثمَّ

)1(ككلاث يا:كلاطليقكيفكلجلبل.
)2(ككلحلةرض:كلاقومكلا ةزاونكعىلكلملةء.
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فذهَب،كفةغتسَل،كوطّهَلكثيةبُه،كثّمكجةَء،كفعلضُتكعريِهكلإلسالَم،كفأسرَم.

ثّمكأتت يكصةحبتي،كفقرُت:كإايككع ّي،كفرسُتكم ك،كواستكم ّي.

قةاْت:كملَ؟كبأيبكأنَتكوأّمي.

قرُت:كقْدكفّلَقكبي يكوبي ككلإلسالُم،كوتةبعُتكديَنكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص.

قةاْت:كفدي يكدي َك.

قرُت:كفةذهبيكفتطّهلي.

فةغتسرْت،كثّمكجةءْت،كفعلضُتكعريهةكلإلسالَم،كفأسرشْت.ك

ثّمكدعوُتكدوسًةكإىلكلإلسالِم،كفأبطئولكعيّل.

كلهللكأّنُهكقْدكغرب يكعىلكدوٍسكلاّزنة،كفةدُعك ثّمكجئُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشّكَا،كفقرُتكاُه:كيةكنبيَّ
لهللكعريهْم.

فقةَل:ك»الليّهميّ اهِد دوسًا، ارجْع إىل قومك فادعهْم، وارفْق هبْم«.

قةَل:كفرْمكأزْلكبأرِضكدوٍس،كأدعوهْمكإىلكلإلسالِمكحّتىكهةجَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلملدي ِا،ك
ومىضكبدٌر،كوأحٌد،كولخل دُق.

ثّمكقدمُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشْنكأسرَمكمعيكمْنكقومي،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبخيرِب،كحّتىك
نزاُتكلملدي َاكبسبعنَي،كأْوكثامننَيكبيتًةكمْنكدوٍس.

ثّمكحلق ةكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبخيرِب،كفأسهَمكا ةكمَعكلملسرشنَي.

حّتىكإذلكفتَحكلهللكعريِهكمّكَا،كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلبعث يكإىلكذيكلاكّفنِيكص ِمكعشلوكبِنكمحشَاك
حّتىكأحّلقُه.

فخلَجكإايِه،كفجعَلكطفيٌلكيوقُدكعريِهكلا ّةَر،كويقوُل:
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ع��بيّ��ادك��ا م���ْن  ل��س��ُت  ��ي��ِن  ال��ك��فيّ ذا  ي���ا 

م���ي�������الدن���ا أق�������دُم م�����ْن م��ي��الدك��ا

إنيّ�����ي ح���ش���وت ال����نيّ����اَر ف���ي ف���ؤادك���ا

ثّمكرجَعكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفكةَنكمعُهكبةملدي ِا،كحّتىكقبَضكلهللكرسواُهكملسو هيلع هللا ىلص)1). 

ومن ذلك: دعوته مللوِك األرِض: 

ألهنمكإذلكأسرشولكأسرَمكقومهمكتبعًةكهلم.ك

يفكأولخِلكلاس ِاكلاسةدسِاكحنَيكرجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمنكلحلديبيِاك تَبكإىلكلملروِككيدعوهمك
إىلكلإلسالِم)2). 

لملروِكك إىلك مْنكأصحةبِه،كو تَبكمعهْمك تبًةك »فبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرساًلك ابن هشام:ك قال 
يدعوهْمكفيهةكإىلكلإلسالِم.ك

كإىلكقيرَص،كمرِككلاّلوِم. فبعَثكدحيَاكبَنكخريفَاكلاكربيَّ

كإىلك رسى،كمرِككفةرَس. وبعَثكعبَدكلهللكبَنكحذلفَاكلاّسهشيَّ

،كمرِككلحلبشِا. كإىلكلا ّجةيشِّ وبعَثكعشلوكبنكأمّيَاكلاّضشليَّ

وبعَثكحةطَبكبَنكأيبكبرتعَاكإىلكلملقوقِس،كمرِككلإلسك درّيِا...«)3). 

)1(ككرولهكلابيهقيكيفكدالئلكلا بوةك]460/5[،كوقةلكلبنك ثري:كهكذلكذ لكحمشدكبنكإسحةقكقصاكلاطفيلكبنك
عشلوكملسراكبالكإس ةد،كوخلربهكمةهٌدكيفكلحلديثكلاصحيح.كلاسريةكلا بوياكالبنك ثريك]2 /76[

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كيةكرسوَلكلهللِّ،ك كوأصحةبُهكعىلكلا ّبيِّ فعنكأيبكهليلَةكIكقةل:كقدَمكطفيُلكبُنكعشٍلوكلاّدوسُّ
كلهِدكدوسًة،كوأِتكهبْم(.كرولهك كدوسًةكعصْتكوأبْت؛كفةدُعكلهللكعريهة،كفقيَل:كهركْتكدوٌسكقةَل:ك)لاّرهمَّ إنَّ

لابخةريك]2937[،كومسرمك]2524[.
)2(ككلالحيقكلملختومك]ص320[.

)3(ككلاسريةكلا بوياك]607/2[كالبنكهشةم.
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ويفكقصاكأيبكسفيةنكمعكهلقلكعظيمكلالومكقةَلكهلقلكأليبكسفيةن:كإْنكيكْنكمةكتقوُلكفيِهك
،كوقْدك  ُتكأعرُمكأّنُهكخةرٌج،كوملْكأ ْنكأظ ُّهكم كْم،كواْوكأيّنكأعرُمكأيّنكأخرُصكإايِه؛ك حّقًةكفإّنُهكنبيٌّ

. كمركُهكمةكحتَتكقدميَّ ألحببُتكاقةءُه،كواْوك  ُتكع دُهكاغسرُتكعْنكقدميِه،كوايبرغنَّ

ٍد  حيِم مْن حمميّ محِن الريّ »بسِم اهلل الريّ كدعةكبكتةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقلأُه،كفإذلكفيِه:ك قةَل:كثمَّ
ا بعُد،  بَع اهلدى أميّ وِم: سالٌم عىل مِن اتيّ رسوِل اهلل إىل هرقَل عظيِم الريّ

تنِي، وإْن توليّيَت فإنَّ  فإينيّ أدعوَك بدعايِة اإلسالِم، أسلْم تسلْم، وأسلْم؛ يؤتَك اهلل أجرَك مريّ
عليَك إثَم األريسييّنَي«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يفرُح بإسالِم من أسلَم منهم:

كحكيٍمكب َتكلحلةرِثكبِنكهشةٍمك ةنْتكحتَتكعكلمَاكبِنكأيبك كأمَّ عِنكلبِنكمهةٍبكلازهلي:كأنَّ
جهٍل،كفأسرشْتكيوَمكلافتِح،كوهلَبكزوجهةكعكلمُاكبُنكأيبكجهٍلكمَنكلإلسالِمكحّتىكقدَمكلايشَن.

كحكيٍمكحّتىكقدمْتكعريِهكبةايشِن،كفدعتُهكإىلكلإلسالِم. فةرحترْتكأمُّ

فأسرَم،كوقدَمكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعةَمكلافتِح.

فراّمكرآُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوثَبكإايِهكفلحًة،كومةكعريِهكردلٌء،كحّتىكبةيعُه)2). 

قةلكلابةجي: »وقواُه:ك»فلاميّ رآُه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثَب إليِه فرحًا وما عليِه رداٌء«،كوذاَككمْنك
كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكدخوِلكلا ّةِسكيفكلإلسالِم...كالكسّيامكمْنك ةَنكمْنكعظامِءكلا ّةِسكوأعيةهنْم،ك حلِصكلا ّبيِّ

 عكلمَاكيفكقومه،كفإّنُهك ةَنكمْنكسةدلِتكب يكخمزوٍم،كوعظامئهْم«)3). 

.L1(ككرولهكلابخةريك]7[،كومسرمك]1773[كعنكلبنكعبةسك(
)2(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]1156[،كوعبدكلالزلقكيفكلملص فك]12646[،كوقةلكلا ووي:كرويكملساًل،كوجيوزك

لالحتجةجكبهكاشولهده.ك
لارتخيصكبةاقيةمك]صك44[.

)3(ككلمل تقىكرشحكلملوطأك]346/3[.



419 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

، الذي كان سييَّد قبيلة طييّئ بعد موِت أبيه. وكذلك فرح بإسالِم عديِّ بن حاتٍم الطائيِّ

ك للهيًاكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  كبِنكحةتٍمكIكقةل:كمةكمْنكرجٍلكمَنكلاعلِبك ةَنكأمدَّ عْنكعديِّ

حنَيكسشَعكبِهكم ّي.

أّمةكأنةكفك تكلملًأكرشيفًة،كو  ُتكنرصلنّيًة،كو  تكأسرُيكيفكقوميكبةمللبةِع)1)،كفك ُتكيفكنفيسك

عىلكديٍن،كو  تكمركًةكيفكقومي؛كملةك ةَنكيص ُعكيب.

،كو ةَنكرلعيًةكإلبيل:كالكأبةك فراّمكسشعُتكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك لهته،كفقرتكاغالٍمك ةَنكيلكعليبٍّ

اك،كأعدْدكيلكمْنكإبيلكأمجةالًكذااًل)2)كسامنًة،كفةحتبسهةكقليبًةكم ّي،كفإذلكسشعُتكبجيٍشكملحّشٍدكقْدك

وطَئكهذِهكلابالَد؛كفآذيّن.

ففعَل.

فةص عُهك إذلكغشيتَككخيُلكحمّشٍد؛ك مةك  َتكصةنعًةك ك يةكعديُّ فقةَل:ك ذلَتكغدلٍة،ك أتةينك إّنُهك ثّمك

لآلَن،كفإيّنكقْدكرأيُتكرليةٍت،كفسأاُتكع هة،كفقةاول:كهذِهكجيوُشكحمّشٍد.

كأمجةيل،كفقّلهبة،كفةحتشرتكبأهيل،كووادي. فقرت:كفقّلْبكإيلَّ

ثّمكقرُت:كأحلُقكبأهِلكدي يكمَنكلا ّصةرىكبةاّشةِم.

وخّرفُتكب تًةكحلةتٍمكيفكلحلةرِض،كفراّمكقدمُتكلاّشةَمكأقشُتكهبة.ك

عىلك هبةك فقدَمك أصةبْت،ك فيشْنك حةتٍمك لب َاك فتصيُبك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك السوِلك خيٌلك وختةاف يك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكسبةيةكمْنكطّيٍئ.ك

وقْدكبرَغكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهليبكإىلكلاّشةِم.

)1(ككربعكلاغ يشاك ةنكسةدلتكلجلةهرياكيأخذونه.كي ظل:كلا هةياك]186/2[.
)2(ككمجعكذاول،كوهيكلاسهراكلملطيعا.
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فجعرْتكب ُتكحةتٍمكيفكحظريٍة)1)كببةِبكلملسجِدك ةنِتكلاّسبةيةكحيبسَنكفيهة،كفشّلكهبةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

فقةمْتكإايِه،كو ةنِتكلملأًةكجزاًا)2)،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكهرَككلاولاُد،كوغةَبكلاولفُد،كوأنةكعجوٌزك

كلهللكعريَك. ،كمنَّ كعيلَّ  بريٌةكمةكيبكمْنكخدمٍا،كفشنَّ

قةَل:ك»ومْن وافدك؟«.

كبُنكحةتٍم.ك قةاْت:كعديُّ

قةَل:ك»الفارُّ مَن اهلل ورسولِه؟«.

قةات:كثّمكمىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوتل  ي.

حّتىكإذلك ةَنكمَنكلاغِدكمّلكيب،كفقرُتكاُهكمثَلكذاَك،كوقةَلكيلكمثَلكمةكقةَلكبةألمِس.

كرجٌلكمْنكخرفِهكأْنكقومي،كفكّرشيِه. حّتىكإذلك ةَنكبعَدكلاغِدكمّلكيب،كوقْدكيئسُتكم ُه،كفأمةَركإيلَّ

فقشُتكإايِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكهرَككلاولاُد،كوغةَبكلاولفُد،كفةم ْنكعيّلكمّنكلهللكعريك.

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»قْد فعلُت، فال تعجيل بخروٍج حتيّى جتدي مْن قومك مْن يكوُن لُه ثقًة؛ حتيّى 
يبليّغك إىل بالدك، ثميّ آذنيني«.

كبُنكأيبكطةاٍبكرضولُنكلهللكعريِه. فسأاُتكعِنكلاّلجِلكلّاذيكأمةَركإيّلكأْنكأ ّرشُه،كفقيَل:كعيلُّ

وأقشُتكحّتىكقدَمكر ٌبكمْنكقضةعَا،كفجئُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كقْدكقدَمك
رهٌطكمْنكقومي،كيلكفيهْمكثقٌاكوبالٌغ.

قةاْت:كفكسةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومحر ي،كوأعطةينكنفقًا.

فخلجُتكمعهْمكحّتىكقدمُتكلاّشةَم.

)1(ككيشءكيعشلكمنكمجلكايقيكلاربدكولحللكولاليح.كي ظل:كلا هةياك]404/1[
)2(ككأْيكتةّماكلخلرق.كوجيوُزكأْنكتكوَنكذلَتك الٍمكجزٍل:كأْيكقوّيكمديٍد.كلا هةياك]270/1[
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لب ُاك كتؤّم ة،كفقرُت:ك إْذكنظلُتكإىلكظعي ٍاكتصّوُبكإيلَّ إيّنكاقةعٌدكيفكأهيل،ك :كفولهللك قةَلكعديٌّ
حةتٍم،كفإذلكهَيكهَي.

وتل َتك ووادك،ك بأهرك،ك لحتشرَتك لاّظةمُل،ك لاقةطُع،ك تقوُل:ك لنسحرْت)1)ك ك عيلَّ وقفْتك فراّمك

بقّيَاكولادككعورتك!

قرت:كأْيكأخّيُا،كالكتقويلكإاّلكخريًل،كفولهللكمةكيلكمْنكعذٍر،كاقْدكص عُتكمةكذ لِت.

ثّمكنزاْت،كفأقةمْتكع دي،كفقرُتكهلة:كو ةنِتكلملأًةكحةزمًا:كمةذلكتليَنكيفكأمِلكهذلكلاّلجِل؟

قةاْت:كأرىكولهللكأْنكترحَقكبِهكرسيعًة،كفإْنكيكِنكلاّلجُلكنبّيًة؛كفررّسةبِقكإايِهكفضرُه،كوإْنكيكْنك

كلايشِن،كوأنَتكأنَت)2). كيفكعزِّ مركًة،كفرْنكتذلَّ

قرُت:كولهللكإّنكهذلكلاّلأُي.

فخلجُتكحّتىكأقدَمكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملدي َا،كفدخرُتكعريِه،كوهَوكيفكمسجدِه،كفسّرشُتكعريِه.

كبُنكحةتٍم.ك فقةَلكلاقوُم:كهذلكعديُّ

وجئُتكبغرِيكأمةٍن،كوالك تةٍب.

فراّمكدفعُتكإايِهكأخَذكبيدي،كوقْدك ةَنكقةَلكقبَلكذاَك:كإيّنكألرجوكأْنكجيعَلكلهللكيدُهكيفكيدي،ك

فقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفةنطرَقكيبكإىلكبيتِه.

فولهللكإّنُهكاعةمٌدكيبكإايِهكإْذكاقيتُهكلملأٌةكضعيفٌاك بريٌة،كفةستوقفتُه،كفوقَفكهلةكطوياًلكتكّرشُهكيفك

حةجتهة.

فقرُتكيفكنفيس:كولهللكمةكهذلكبشرٍك.

.كلا هةياك]348/2[ كولاّصبِّ )1(ككمنكلاّسحل،كبشع ىكلاّسحِّ
)2(ككقةاتهكعىلكسبيلكلاعلضكولات ّزل؛كاتحّلضهكعىلكجميئهكإىلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص؛كألهنةك ةنتكقدكأسرشت.
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ثّمكمىضكيبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكإذلكدخَلكيبكبيتُه،كت ةوَلكوسةدًةكمْنكأدٍمكحمشّوًةكايفًة،كفقذفهةك

،كفقةَل:ك»اجلْس عىل هذِه«. إيلَّ

قرُت:كبْلكأنَت،كفةجرْسكعريهة.

فقةَل:ك»بْل أنَت«.

فجرسُتكعريهة،كوجرَسكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةألرِض.

فقرُتكيفكنفيس:كولهللكمةكهذلكبأمِلكمرٍك.

فقةَلكيل:ك»يا عديُّ بَن حاتٍم، أسلْم؛ تسلْم«.

قرُت:كإيّنكمْنكأهِلكدين.

قةَل:ك»يا عديُّ بَن حاتٍم أسلْم تسلْم«.

قرُت:كإيّنكمْنكأهِلكديٍن.

قةَل:ك»أنا أعلُم بدينَك منَك«.

قرُت:كأنَتكأعرُمكبدي يكم ّي!.

قةَل:ك»نعْم«. 

ثّمكقةَل:ك»إيِه يا عديُّ بَن حاتٍم، أملْ تُك ركوسييًّا؟«)1).

قرت:كبىل.

قةَل:ك»أوملْ تكْن تسرُي يف قومك باملرباِع؟«.

قرت:كبىل.

)1(ككنسباكإىلكفلقاكمنكلا صةرى.
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قةَل:ك»فإنَّ ذلَك ملْ يكْن حيلُّ لك يف دينك«.

كملسٌل،كيعرُمكمةكجيهُل. قرُت:كأجْلكولهللِّ،كوعلفُتكأّنُهكنبيٌّ

كأتةُهكآخُل،كفشكةكإايِهكقطَعك كملسو هيلع هللا ىلصكإْذكأتةُهكرجٌل،كفشكةكإايِهكلافةقَا،كثمَّ قةَل:كوبي ةكأنةكع َدكلا ّبيِّ

لاّسبيِل.

يِن ما ترى مْن حاجتهْم، فواهلل  ، إنيّام يمنعَك مْن دخوٍل يف هذا الديّ ثّمكقةَل:ك»لعليّك يا عديُّ

ليوشكنَّ املاُل أْن يفيَض فيهْم حتيّى ال يوجَد مْن يأخذُه.

ِة عددهْم، فواهلل ليوشكنَّ  هْم، وقليّ ولعليّك إنيّام يمنعك مْن دخوٍل فيِه ما ترى مْن كثرِة عدويّ

أْن تسمَع باملرأِة خترُج مَن القادسييِّة عىل بعريها حتيّى تزوَر هذا البيَت ال ختاُف«.

فقرُتكفيامكبي يكوبنَيكنفيس:كفأيَنكدّعةُركطّيٍئ،كلّاذيَنكقْدكسّعلولكلابالَد.

لطاَن يف غريهْم، وايُم اهلل  قةل:ك»ولعليّك إنيّام يمنعك مْن دخوٍل فيِه أنيّك ترى أنَّ امللَك والسيّ

ليوشكنَّ أْن تسمَع بالقصوِر البيِض مْن أرِض بابَل قْد فتحْت عليهْم«.

قةَل:كفأسرشُت،كفلأيُتكوجهُهكلستبرَش.ك]كويفكروليا:كفلأيُتكوجهُهكتبّسَطكفلحًة[.

:كفلأيُتكلاّظعي َاكتلحتُلكمَنكلحلريِةكحّتىكتطوَفكبةاكعبِاكالكختةُفكإاّلكلهللَّ،كو  ُتك قةَلكعديٌّ

كأبوكلاقةسِمكملسو هيلع هللا ىلص،ك كمةكقةَلكلا ّبيُّ فيشْنكلفتتَحك  وَزك رسىكبِنكهلمَز،كوائْنكطةاْتكبكْمكحيةٌةكارتونَّ

كلملةُلكحّتىكالكيوجَدكمْنكيأخذُه)1). وليُمكلهللكاتكونّنكلاّثةاثُا:كايفيضنَّ

Vكهذلكلاسيةقكبالك )1(ككلاسريةكلا بوياك]580/2[كالبنكهشةم،كوقةلكلبنك ثري:كهكذلكأوردكلبنكإسحةقك
إس ةد،كواهكمولهدكمنكوجوهكأخَل.

ورولهةكلاطربلينكيفكلملعجمكلألوسطك]6 / 359[كمس دًة،كوبعضهةكيفكمس دكأمحدك]19400[،كوقةلكلهليثشيك
يفكجمشعكلازولئدك]306/6[:ك»رجةاهكرجةلكلاصحيحكغريكعبةدكبنكحبيشكوهوكثقا«،كوصححهكأمحدكمة ل،ك

وقةلكلاسهييل:ك»وحديثكإسالمكعديكبنكحةتمكصحيحكعجيب«.كلالوضكلألنفك]477/7[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يظهُر هلم االحرتاَم، والتقديَر، واالهتامَم، واحلفاوَة.

كملسو هيلع هللا ىلصكقدمْتك كلا ّبيَّ كإّنُهكبرغ يكأنَّ كأبةُهكخملمَاكقةَلكاُه:كيةكب يِّ عِنكلملسوِركبِنكخملمَاكLكأنَّ
عريِهكأقبيٌا)1)،كفهَوكيقسشهة،كفةذهْبكب ةكإايِه.

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكم زاِه. فذهب ة،كفوجدنةكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كلدُعكيلكلا ّبيَّ فقةَلكيل:كيةكب يِّ

فأعظشُتكذاَك،كفقرُت:كأدعوكاَككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص!

،كإّنُهكايَسكبجّبةٍر. فقةَل:كيةكب يِّ

فدعوتُه،كفخلَج،كوعريِهكقبةٌءكمْنكديبةٍجكمزّرٌركبةاّذهِب.ك

فقةَل:ك»يا خمرمُة هذا خبأناُه لَك«كفأعطةُهكإّيةُه)2). 

)وعليِه قباٌء(كقةلكلبنكحجل:ك»ظةهلُه:كلستعامُلكلحلليِل.كقيَل:كوجيوُزكأْنكيكوَنكقبَلكلا ّهِي،ك
وحيتشُلكأْنكيكوَنكلملللُدكأّنُهكنرشُهكعىلكأ تةفِه؛كاريلُهكخملمُاك ّرُه،كوملْكيقصْدكابسُه.

ك ونُهكعىلكأ تةفِه،كبْلكيكفيكأْنكيكوَنكم شورًلكعىلكيديِه،كفيكوُنكقواُهك)عريِه(ك قرُت:كوالكيتعنّيُ
كعىلكلابعِض،كوقْدكوقَعكيفكروليِاكحةتٍم،كفخلَجكومعُهكقبةٌء،كوهَوكيليِهكحمةس ُه«)3).  مْنكإطالِقكلاكلِّ

وقواهكملسو هيلع هللا ىلصكملخلمَا:ك»خبيّأت هذا لك«كهَوكمْنكبةبكلاّتأّاِف)4). 

قةلكلبنكبطةل:ك»لملدلرةكمنكأخالقكلملؤم ني،كوهىكخفُضكلجل ةِحكار ةِس،كوانُيكلاكرشِا،كوتلُكك
كلاسخيشا«)5).  لإلغالِظكهلمكيفكلاقوِل،كوذاككمنكأقوىكأسبةِبكلألافا،كوسلِّ

)1(ككمجعكقبةء،كوهوكثوٌبكيربُسكفوقكلاّثيةِب،كأوكلاقشيص،كويتش طُقكعريِه.كلملعجمكلاوسيطك]713/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]3865[،كومسرمك]1058[.

)3(ككفتحكلابةريك]270/10[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]148/7[.

)5(ككرشحكصحيحكلابخةرىكالبنكبطةلك]305/9[.
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ويفكلحلديث:كتولضعكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كوحسنكترّطفهكبأصحةبِه)1). 

ومن ذلك: حسُن إنصاته واستامعه حلديثهم.

وهَوك يومًةك قةَلك سّيدًلك و ةَنك ربيعَاك بَنك عتبَاك أّنك حّدثتك قةَل:ك لاقلظّيك بِنك عٍبك حمّشِدك عْنك

جةاٌسكيفكنةديكقليٍشكورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجةاٌسكيفكلملسجِدكوحدُه:كيةكمعرَشكقليٍش،كأالكأقوُمكإىلك

كع ّة؟ك حمّشٍدكفأ ّرشُه،كوأعلَضكعريِهكأمورًلكاعّرُهكيقبُلكبعضهة،كف عطيِهكأهّيةكمةَء،كويكفُّ

وذاَككحنَيكأسرَمكمحزُة،كورأولكأصحةَبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيزيدوَنكويكثلوَن.

فقةاول:كبىلكيةكأبةكلاوايِد،كقْمكإايِهكفكّرشُه.

فقةَمكإايِهكعتبُاكحّتىكجرَسكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَل:كيةكلبَنكأخي،كإّنككم ّةكحيُثكقْدكعرشَتكمَنكلاّسطِاكيفكلاعشريِة)2)،كولملكةِنكيفكلا ّسِب،ك

وإّنككقْدكأتيَتكقومككبأمِلكعظيٍم،كفّلقَتكبِهكمجةعتهْم،كوسّفهَتكبِهكأحالمهْم،كوعبَتكبِهكآهلتهْمك

ودي هْم،كو ّفلَتكبِهكمْنكمىضكمْنكآبةئهْم.

فةسشْعكم ّيكأعلُضكعريككأمورًلكت ظُلكفيهة؛كاعّرككتقبُلكم هةكبعضهة.

فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »قْل يا أبا الوليِد، أسمْع«.

قةَل:كيةكلبَنكأخيكإْنك  َتكإّنامكتليُدكبامكجئَتكبِهكمْنكهذلكلألمِلكمةالً،كمجع ةكاككمْنكأمولا ة،ك

حّتىكتكوَنكأ ثلنةكمةالً.

وإْنك  َتكتليُدكبِهكرشفًةكسّودنةككعري ة،كحّتىكالكنقطَعكأملًلكدونك.

وإْنك  َتكتليُدكبِهكمركًةكمّرك ةككعري ة.

)1(ككفتحكلابةريك]315/10[.
)2(ككأي:كلارشف.
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،كوبذا ةكفيِهك وإْنك ةَنكهذلكلّاذيكيأتيَككرئّيًةكتللُهكالكتستطيُعكرّدُهكعْنكنفسك،كطرب ةكاككلاّطبَّ

أمولا ةكحّتىكنربئَككم ُه،كفإّنُهكرّبامكغرَبكلاّتةبُعكعىلكلاّلجِلكحّتىكيدلوىكم ُه.

حّتىكإذلكفلَغكعتبُاكورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيستشُعكم ُهكقةَل:ك»أقْد فرغت يا أبا الوليِد؟«. 

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فاسمْع منيّي«.

قةَل:كأفعُل.

ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  فقةَل:ك

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ژ[  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

]فصرت:6-1[.

ثّمكمىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفيهةكيقلؤهةكعريِه.

فراّمكسشعهةكم ُهكعتبُاكأنصَتكهلة،كوأاقىكيديِهكخرَفكظهلِهكمعتشدًلكعريهام،كيسشُعكم ُه.

ثّمكلنتهىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلاّسجدِةكم هة،كفسجَد.

فقةَمكعتبُاكإىلكأصحةبِه،كفقةَلكبعضهْمكابعِض:كنحرُفكبةهللكاقْدكجةء ْمكأبوكلاوايِدكبغرِيكلاوجِهك

لّاذيكذهَبكبِه.

فراّمكجرَسكإايهْمكقةاول:كمةكورلءككيةكأبةكلاوايِد؟

،كولهللكمةكهَوكبةاّشعِل،كوالكبةاّسحِل،ك قةَل:كورلئيكأيّنكقْدكسشعُتكقوالًكولهللكمةكسشعتكمثرُهكقطُّ

والكبةاكهةنِا،كيةكمعرَشكقليٍشكأطيعوينكولجعروهةكيب،كوخّرولكبنَيكهذلكلاّلجِلكوبنَيكمةكهَوكفيِهك
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فقْدك فيتشوُهك لاعلُبك تصبُهك فإْنك عظيٌم،ك نبٌأك م ُهك لّاذيكسشعُتك اقواِهك ك ايكوننَّ فولهللك فةعتزاوُه؛ك

بغري ْم،كوإْنكيظهْلكعىلكلاعلِبكفشركُهكمرككْم،كوعّزُهكعّز ْم،كو  تْمكأسعَدكلا ّةِسكبِه.

قةاول:كسحلككولهللكيةكأبةكلاوايِدكبرسةنِه.

قةَل:كهذلكرأييكفيِه،كفةص عولكمةكبدلكاكْم)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِدكدخَلكرجٌلك وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةل:كبي امكنحُنكجروٌسكمَعكلا ّبيِّ

كعقرُه. عىلكمجٍل،كفأنةخُهكيفكلملسجِد،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمّتكٌئكبنَيكظهللنيهْم. كقةَلكهلْم:كأّيكْمكحمّشٌد؟كولا ّبيُّ ثمَّ

فقر ة:كهذلكلاّلجُلكلألبيُضكلملّتكُئ.

فقةَلكاُهكلاّلجُل:كيةكلبَنكعبِدكلملّطرِب.

كملسو هيلع هللا ىلص: »قْد أجبتَك«. فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

كيفكنفسَك. كملسو هيلع هللا ىلص:كإيّنكسةئرَك،كفششّدٌدكعريَككيفكلملسأاِا؛كفالكجتْدكعيلَّ فقةَلكلاّلجُلكار ّبيِّ

فقةَل:ك»سْل عاميّ بدا لَك«.

كمْنكقبرَك:كآهللُّكأرسرَككإىلكلا ّةِسك ّرهْم؟ فقةَل:كأسأاَككبلّبَك،كوربِّ

فقةَل:ك»الليّهمَّ نعْم«.

كلاّصرولِتكلخلشَسكيفكلايوِمكولاّريرِا؟ قةَل:كأنشدَككبةهلل:كآهللُّكأملَككأْنكنصيّلَ

قةَل:ك»الليّهمَّ نعْم«.

قةَل:كأنشدَككبةهللكآهللُّكأملَككأْنكنصوَمكهذلكلاّشهَلكمَنكلاّس ِا؟ك

)1(ككرولهكلابيهقيكيفكدالئلكلا بوةك]2 /204[.
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قةَل:ك»الليّهمَّ نعْم«.

قةَل:كأنشدَككبةهلل:كآهللُّكأملَككأْنكتأخَذكهذِهكلاّصدقَاكمْنكأغ يةئ ة،كفتقسشهةكعىلكفقللئ ة؟

كملسو هيلع هللا ىلص: »الليّهمَّ نعْم«. فقةَلكلا ّبيُّ

فقةَلكلاّلجُل:كآم ُتكبامكجئَتكبِه،كوأنةكرسوُلكمْنكورلئيكمْنكقومي،كوأنةكضامُمكبُنكثعربَاكأخوك

ب يكسعِدكبِنكبكٍل)1). 

 وكان يعتذُر هلم، ويتحّمُل منهم ما يصدر عنهم، بل دعا إىل التجاوز عن أخطائهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلاتجةوِزكعشنكوقَعكيفكهفوٍةكمنكذويكلهليئةِتكمنكلملسرشنَي؛كألنهك امك كلا بيُّ فحثَّ

قيل:كاكلكجولٍدك بوٌة،كواكلكعةملٍكهفوٌة،كواكلكصةرمكنبوٌة،كو امكقةلكلاشةعل:

كليّها سجاياُه  ترضى  اليّذي  ذا  معايبْهومْن  تعدَّ  أْن  نباًل  امل��رَء  كفى 

،كعنكعةئشَاكJكقةات:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فةاتجةوزكعنكذويكلهليئةتكم هٌجكنبويٌّ

»أقيلوا ذوي اهليئاِت عثراهتْم إاليّ احلدوَد«)2). 

»أقيلوا«كأملكمَنكلإلقةااكأِي:كلعفول.

»ذوي اهليئاِت«،كأْي:كأصحةَبكلمللوءلِت،كولخلصةِلكلحلشيدِة.كقةلكلبُنكلملرِك:كلهليئُا:كلحلةاُاك

لّاتيكيكوُنكعريهةكلإلنسةُنكمَنكلألخالِقكلمللضّيِا.

مْنك ك حقٍّ إلضةعِاك لاّتعزيُل؛ك فيِهك يتوّجُهك مةك لاعثللِتك مَنك وأرلَدك زاّلهتْم،ك أْي:ك »عثراهتْم«،ك

حقوقكلهلل.

)1(ككرولهكلابخةريك]63[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4375[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1185[.
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»إاليّ احلدود«،كأْي:كإاّلكمةكيوجبكإقةماكلحلدود)1). 

قةلكلبُنكلاقيم:ك»ولاظةهُلكأهنمكذووكلألقدلِركبنَيكلا ةِس،كمنكلجلةِه،كولارشِف،كولاسؤدد،كفإنك

لهللكتعةىلكخّصهمكب وِعكتكليٍمكوتفضيٍلكعىلكب يكج سهم،كفشنك ةنكم همكمستورًلكمشهورًلكبةخلريك

حتىك بةكبهكجولده...كوأديَلكعريهكميطةنه،كفالكنسةرُعكإىلكتأنيبه،كوعقوبته،كبلكتقةلكعثلته،كمةك

كأخذهكمنكلاوضيع«)2).  كلستيفةؤهكمنكلارشيِف،ك امكيتعنّيُ ملكيكنكحّدًلكمنكحدوِدكلهلل،كفإنهكيتعنّيُ

»ومع ىكلحلديث:كلستحبةُبكتلِككمؤلخذِةكذيكلهليئِاكإذلكوقعكيفكزّاٍا،كأوكهفوٍةكملكتعهْدكع ه،ك

إالكمةك ةنكحّدًلكمنكحدوِدكلهللكتعةىل،كوبرغكلحلة َم،كفيجُبكإقةمته«)3). 

كسعَدكبَنكعبةدَةكقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأرأيَتكلاّلجُلكجيُدكمَعكلملأتِهك عنكأيبكهليلةكIكأنَّ

رجاًلكأيقترُه؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال«.

. قةَلكسعٌد:كبىلكولّاذيكأ لمَككبةحلقِّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اسمعوا إىل ما يقوُل سييّدكْم!«)4). 

ويفكرولياكملسرمكقةَلكسعُدكبُنكعبةدَة:كيةكرسوَلكلهللكاْوكوجدُتكمَعكأهيلكرجاًلكملْكأمّسُهكحّتىك

آيَتكبأربعِاكمهدلَء؟

قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »نعْم«.

كإْنك  ُتكألعةجرُهكبةاّسيِفكقبَلكذاَك. قةَل:ك اّلكولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

)1(ككعونكلملعبودك]25/12[.
)2(ككبدلئعكلافولئدك]3 / 661[كبترصفكيسري.

)3(ككفتةوىكلارج اكلادلئشاك]56/22[.
)4(ككرولهكلابخةريك]1498[،كومسرمك]1498[.
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لغيوٌر، وأنا أغرُي منُه، واهلل أغرُي  ُه  إنيّ يقوُل سييّدكْم!  »اسمعوا إىل ما  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 
منيّي«. 

كمةكقةاُهكسعدكقةاُهكاغريتِه«)1).  قةَلكلاقةري:ك»فيِه:كلعتذلركم ُهكملسو هيلع هللا ىلصكاسعٍد،كوأنَّ

كإْنك  تكألعةجرُهكبةاّسيِف(كقةَلكلملةوردّي،كوغريه:ك»ايَسك وقواه:ك) اّلكولّاذيكبعثككبةحلقِّ

وإّنامكمع ةُهكلإلخبةُرك بِنكعبةدِةكألملِهكملسو هيلع هللا ىلص،ك مْنكسعِدك كملسو هيلع هللا ىلص،كوالكخمةافًاك لا ّبيِّ اقوِلك رّدلك قواهكهذلك

عْنكحةاِاكلإلنسةِنكع دكرؤيتهكلاّلجَلكع دكلملأته،كولستيالِءكلاغضِبكعريِه،كفإّنُهكحي ئٍذكيعةجرُهك

لاّسيَف،كوإْنك ةَنكعةصيًة«)2). 

وعْنكأيبكلاّدردلِءكIكقةَل:ك ةنْتكبنَيكأيبكبكٍل،كوعشَلكحمةورٌة،كفأغضَبكأبوكبكٍلكعشَل،ك

فةنرصَفكع ُهكعشُلكمغضبًة.

فةّتبعُهكأبوكبكٍلكيسأاُهكأْنكيستغفَلكاُه،كفرْمكيفعْل،كحّتىكأغرَقكبةبُهكيفكوجهِه.

كملسو هيلع هللا ىلصكإْذكأقبَلكأبوكبكٍلكآخذًلكبطلِفكثوبِهكحّتىكأبدىك قةَلكأبوكلاّدردلِء:ك  ُتكجةاسًةكع َدكلا ّبيِّ

عْنكر بتِه.

ا صاحبكْم، فقْد غامر«)3).  كملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ فقةَلكلا ّبيُّ

كندمُت،كفسأاتُهكأْنك فسّرَم،كوقةَل:كإيّنك ةَنكبي ي،كوبنَيكلبِنكلخلّطةِبكيشٌء،كفأرسعُتكإايِه،كثمَّ

،كفأقبرُتكإايَك. يغفَلكيل،كفأبىكعيلَّ

فقةَل:ك»يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر، يغفُر اهلل لَك يا أبا بكٍر«)4). 

)1(ككملقةةكلملفةتيحك]5/ 2163[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]131/10[.

)3(ككأْي:كخةصم.كلا هةياك]384/3[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3661[،كوقدكسبق.
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وكان يكرمهم ويأمر أصحابه بذلك:

 Iكقةل:كدخَلكجليُلكبُنكعبدكلهللكلابجيلك]و ةنكسّيدكقومه[كLعنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللك

كلا ةُسكبشجةاسهْم،كفرمكيوّسْعكاُهكأحٌد. عىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوع دُهكأصحةبه،كفضنَّ

فأخَذكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكردلءه،كفأاقةهكإايه،كوقةل:ك»اجلْس عليها«.

ك فترّقةُهكجليٌلكب حلهكووجهه،كفقّبرُه،كووضعهكعىلكعي يِه،كوقةل:كأ لمككلهللك امكأ لمت ي،كثمَّ
وضعهكعىلكظهِلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن كاَن يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر، فإذا أتاُه كريُم قوٍم؛ فليكرمُه«)1).

وعِنكلبِنكعشَلكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أتاكْم كريُم قوٍم فأكرموُه«)2). 

إن كانوا يف األرِس حفظاً ملكانتهم وطمعاً يف إسالمهم وكان حيسُن إليهم حتى و

عنكأيبكهليلَةكIكقةل:كبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخياًلكقبَلكنجٍد،كفجةءْتكبلجٍلكمْنكب يك
ح يفَاكالكيشعلوَنكمْنكهَوكحّتىكأتولكبِهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»أتدروَن مْن أخذتْم؟ هذا ثاممُة بُن 

أثاٍل احلنفيُّ ]و ةنكسّيدكأهِلكلاياممِا[كأحس ولكإسةرُه(.

فلبطوُهكبسةريٍاكمْنكسولريكلملسجِد.

ورجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأهرِهكفقةَل:ك»امجعوا ما كاَن عندكْم مْن طعاٍم، فابعثوا بِه إليِه، وأمَر 
بلقحتِه)3) أْن يغدى عليِه هبا ويراُح«.

فجعَلكالكيقُعكمْنكثاممَاكموقعًة.

)1(ككرولهكلحلة مكيفكلملستدركك]7791[،كوقةل:كحديثكصحيحكلإلس ةدكوملكخيلجةهكهبذلكلاسيةق،كوقةلكلاعللقيك
يفكختليجكأحةديثكلإلحيةء:كوإس ةدهكجيد.

)2(ككرولهكلبنكمةجاك]3712[كوحس هكلألابةينكبةاشولهدكيفكلاصحيحاك]1205[.
)3(ككلا ةقاكذلتكلاربن.
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فخلَجكإايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»ماذا عندَك يا ثاممُة؟«.

فقةَل:كع ديكيةكحمّشُدكخرٌي:كإْنكتقتْلكتقتْلكذلكدٍم،كوإْنكت عْمكت عْمكعىلكمة ٍل،كوإْنك  َتكتليُدك
لملةَل؛كفسْلكتعَطكم ُهكمةكمئَت.

فرت ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىك ةَنكبعَدكلاغِد،كفقةَل:كمةكع دَككيةكثاممُا.

فأعةدكعريهكمقةاته.

فرت ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كحّتىك ةَنكمَنكلاغِد،كفقةَلكاهك امكقةلكاهكيفكلايوِمكلألّوِل،كفأعةدكعريهك

ثاممُاكمقةاته.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أطلقوا ثاممَة«.

كدخَلكلملسجَد،كفقةَل:كأمهُدكأْنكالكإاَهكإاّلك فةنطرَقكإىلكنخٍلكقليٍبكمَنكلملسجِد،كفةغتسَل،كثمَّ

كحمّشدًلكعبدُهكورسواُه. لهلل،كوأمهُدكأنَّ

ك كمْنكوجهَك،كفقْدكأصبَحكوجهَككأحبَّ يةكحمّشُد،كولهللكمةك ةَنكعىلكلألرِضكوجٌهكأبغَضكإيلَّ

،كولهللكمةك كلاّديِنكإيلَّ كمْنكدي َك،كفأصبَحكدي َككأحبَّ ،كولهللكمةك ةَنكمْنكديٍنكأبغَضكإيلَّ لاوجوِهكإيلَّ

. كلابالِدكإيلَّ كمْنكبردَك،كفأصبَحكبردَككأحبَّ  ةَنكمْنكبرٍدكأبغُضكإيلَّ

كخيرَككأخذت ي،كوأنةكأريُدكلاعشلَة،كفامذلكتلى. وإنَّ

فبرّشُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأملُهكأْنكيعتشَل.

فراّمكقدَمكمّكَاكقةَلكاُهكقةئٌل:كصبوَت.

قةَل:كال،كواكْنكأسرشُتكمَعكحمّشٍدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكولهللكالكيأتيكْمكمْنكلاياممِاكحّبُاكح طٍاك

كملسو هيلع هللا ىلص)1).  حّتىكيأذَنكفيهةكلا ّبيُّ

كرولهكلابخةريك]4372[،كومسرمك]1764[،كومةكبنيكلملعقوفتنيكزيةدةكمنكلاسريةكلا بوياك]638/2[كالبنكهشةم. )1(ك
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من فوائد احلديث:

فيِه:كلالغتسةُلكع َدكلإلسالِم.

. كلإلحسةَنكيزيُلكلابغَض،كويثّبُتكلحلبَّ وفيِه:كأنَّ

كيفكعشِلكذاَككلخلرِي. كأسرَمكرشَعكاُهكأْنكيستشلَّ كلاكةفَلكإذلكأرلَدكعشَلكخرٍي،كثمَّ وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كلملالطفُاكبشْنكيلجىكإسالمُهكمَنكلألسةرىكإذلك ةَنكيفكذاَككمصرحٌاكاإلسالِم،كوالك
سّيامكمْنكيتبعُهكعىلكإسالمِهكلاعدُدكلاكثرُي)1). 

فرامكأسرمكحسَنكإسالمُه،كونفَعكلهللكبِهكلإلسالَمك ثريًل،كوقةَمكبعَدكوفةِةكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمقةمًةك
محيدًلكحنَيكلرتّدِتكلاياممُاكمَعكمسيرشَا،كوذاَككأّنُهكقةَمكفيهْمكخطيبًة،كوقةَل:

»يةكب يكح يفَا!كأيَنكعزبْتكعقواكْم،كٱ   ٻ ٻ ٻ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ [ك]غةفل:1-3[،كأيَنكهذلكمْن:كيةكضفدُعكيةك
لملةَءك لاّطنِي،كالكلارّشلَبكتكّدريَن،كوالك لملةِء،كونصفِككيفك ت ّقنَي،كنصفِككيفك ضفدعني،كنّقيك امك
ت عنَي....كا ةكنصُفكلألرض،كواقليٍشكنصفهة.كواكنكقليشًةكقومكيعتدون...لاخكممّةك ةَنكهيذيك

بِهكمسيرشَا«.

كذاَككيفكأعضةِدكمسيرشا)2).  فأطةعُهكمعهْمكثالثَاكآالٍف،كولنحةزولكإىلكلملسرشنَي،كففتَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يرّدهم عن لقائه:

كملسو هيلع هللا ىلصكم ُذكأسرشُت،كوالكرآينكإاّلكتبّسَمكيفكوجهي.ك عْنكجليٍلكIكقةَل:كمةكحجب يكلا ّبيُّ
واقْدكمكوُتكإايِهكأيّنكالكأثبُتكعىلكلخليِل،كفرضَبكبيدِهكيفكصدري،كوقةَل:ك»الليّهمَّ ثبيّتُه واجعلُه 

ًا«)3).  هاديًا مهدييّ

)1(ككفتحكلابةريك]89/8[.
)2(ككلالوضكلألنفك]4 /418[

)3(ككرولهكلابخةريك]3036[،كومسرمك]2475[.
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من فوائد احلديث:

فيِه:كأنكلالجَلكلاوجيَهكيفكقومهكاهكحلمٌا،كومكةنٌاكعىلكمنكهوكدونه؛كألنكجليلًلك ةنكسّيَدكقومِه.ك

ارتكرّب،ك م ةٍفك وهوك لا بّوِة،ك أخالِقك منك لاوجِهك وطالقاك بةاتبّسم،ك لا ةِسك اقةَءك أنك وفيِه:ك
وجةاٌبكارشوّدِة.ك

لالجُلك يتعّرشهك أنك ي بغىك ممّةك ذاَكك وأنك لخليِل،ك ر وبك وإحكةمك لافلوسّيِا،ك فضُلك وفيِه:ك
لارشيُفكولالئيُس.ك

وفيِه:كأنهكالكبأَسكارعةملِكولإلمةِمكإذلكأمةَركإىلكإنسةنكيفكخمةطبته،كأوكغريهةكأنكيضَعكعريهكيدُه،ك
ويرضَبكبعَضكجسده،كوذاككمنكلاتولضع،كوفيهكلستاماُاكلا فوس.ك

وفيِه:كبل اكدعوةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص؛كألنهكقدكجةَءكيفكهذلكلحلديثكأنهكمةكسقَطكبعدكذاَككمنكلخليِل)1). 

وكان يثين عىل صفاِت اخلري التي فيهم:

ك كابسُتكحّرتي،كثمَّ كحررُتكعيبتي)2)،كثمَّ قةَلكجليٌل:كمّلةكدنوُتكمَنكلملدي ِاكأنخُتكرلحرتي،كثمَّ
دخرُت.

فإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخيطُب،كفلمةينكلا ّةُسكبةحلدِق)3).

فقرُتكجلرييس:كيةكعبَدكلهللكذ لينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟

قةَل:كنعْمكذ لَككآنفًةكبأحسِنكذ ٍل.

وقةَل:ك»يدخُل عليكْم مْن هذا الباِب، أْو مْن هذا الفجِّ مْن خرِي ذي يمٍن، إاليّ أنَّ عىل وجهِه 
مسحَة ملٍك«)4). 

)1(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]194/5[.
)2(ككمستودعكلاثيةبكولاص دوقكلاذيكحيفظكفيهك لكيشءكنفيس.

)3(ككلاتحديق:كمدةكلا ظل.
)4(ككأثـلكمـنكلجلامل؛كألهنمكيصفونكلملالئكاكبةجلامل،كو ةنكجليلكسـيدًلكمطةعًةكمريحًةكطولالكبديعكلجلامل.كعشدةك

لاقةريك]186/2[.
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قةَلكجليٌل:كفحشدُتكلهللكDكعىلكمةكأبالين)1).

قةلكلبنكإسحةق:كوقدمكعىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوفُدكطّيئ،كوفيهمكزيُدكلخليلكوهوكسّيدهم،كفرامك

لنتهولكإايهك ّرشهم،كوعلَضكعريهمكلإلسالَم،كفأسرشول،كوحسَنكإسالمهم.

وقةلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما ذكَر يل رجٌل مَن العرِب بفضٍل ثمَّ جاءين إاليّ رأيتُه دوَن ما يقاُل 

ُه ملْ يبلْغ كلَّ ما فيِه«. فيِه إاليّ زيَد اخليِل فإنيّ

ثمكساّمهكزيدكلخلري،كوقطعكاهكفيدًل)2)كوأرضنيكمعه،كو تَبكاهكبذاك.

فخلجكمنكع ِدكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرلجعًةكإىلكقومه،كفقةلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إن ينُج زيٌد من محيّى 

املدينِة«.

كبةملوتكأنشَد: فرامكلنتهىكإىلكمةٍءكمنكميةِهكنجٍدكيقةُلكاه:كفلدة،كأصةبتُهكلحلّشىكهبة،كفامَت،كفرامكأحسَّ

غدوًة المشارَق  قومي  منجِدأمرتحٌل  ب��ف��ردِة  بيٍت  يف  وأت���رُك 

لعادني مرضُت  لْو  ي��وٍم  ربَّ  جيهِدأال  منهنَّ  ي��رَب  ملْ  م��ْن  ع��وائ��ُد 

كعبِدكلاقيِسك-كو ةَنكولفَدكقبيراكعبِدكلاقيِسكوقةئدهْمكورئيسهْمك-:ك»إنَّ فيَك  وقةَلكألمجِّ

خصلتنِي حيبيّهام اهلل: احللُم، واألناُة«)3).

قال النووي:ك»أّمةكلحلرُمكفهوكلاعقُل،كوأمةكلألنةُةكفهيكلاتثّبُت،كوتلككلاعجرا.

كملسو هيلع هللا ىلص،ك كلاوفِدكمّلةكوصرولكإىلكلملدي ِاكبةدرولكإىلكلا ّبيِّ كملسو هيلع هللا ىلصكذاَككاُه:كمةكجةَءكأنَّ وسبُبكقوِلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص. كأقبَلكإىلكلا ّبيِّ كع َدكرحةهلْمكفجشعهة،كوعقَلكنةقتُه،كوابَسكأحسَنكثيةبِه،كثمَّ وأقةَمكلألمجُّ

)1(ككرولهكأمحدك]18698[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]3193[.
)2(ككلسمكمكةنكبرشقيكسرشىكأحدكجبةلكطيئ،كوهوكلاذيكي سُبكإايهكمحىكفيٍد.

.L3(ككرولهكمسرمك]17[كعنكلبنكعبةسك(
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كفيَككخصرتنِيكحيّبهامكلهلل:كلحلرُمكولألنةُة«)1).  كملسو هيلع هللا ىلصكوأجرسُهكإىلكجةنبِه،كوقةَلكاُه:ك»إنَّ فقّلبُهكلا ّبيُّ

ورّبا دخل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف جوار بعضهم ومحايته:

فإّنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمّلةكلنرصَفكعْنكأهِلكلاّطةئِف،كوملْكجييبوُهكإىلكمةكدعةهْمكإايِهكمْنكتصديقِه،ك
ونرصتِهكصةَركإىلكحللٍء.

ثّمكبعَثكإىلكلألخ ِسكبنكرشيٍق؛كايجريُه،كفقةَل:كأنةكحريٌف،كولحلريُفكالكجيرُي.

فبعَثكإىلكسهيِلكبِنكعشٍلو،كفقةَل:كإّنكب يكعةملكالكجترُيكعىلكب يك عٍب.

،كفأجةبُهكإىلكذاَك. فبعَثكإىلكلملطعِمكبِنكعديٍّ

فذهَبكإايهكرسولكلهللكH،كفبةَتكع دهكترَككلاريرَا،كفرامكأصبَحكخلَجكمعهكهوكوب وُهك
سّتًا،كأوكسبعًاكمتقّرديكلاسيوِفكمجيعًة،كفدخرولكلملسجَد.

وقةلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كطْف.كولحتبولكبحامئِلكسيوفهمكيفكلملطةِف.

فأقبلكأبوكسفيةنكإىلكمطعٍم،كفقةل:كأجمرٌي،كأوكتةبٌع؟ك

قةل:كال،كبلكجمرٌي.

قةل:كإذًلكالكختفُل.ك

أبوك وذهبك معه،ك لنرصفولك لنرصَفك فرامك طولفه،ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسولك قىضك حتىك معهك فجرَسك
سفيةنكإىلكجمرسه.

قةل:كفشكَثكأيةمًة،كثمكأذَنكاهكيفكلهلجلِة.ك

بُنك فقةلكحّسةُنك بيسرٍي،ك بعدهك ك بُنكعديٍّ لملطعُمك ك تويّفَ لملدي ِاك إىلك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك فراّمكهةجَلكرسولك
ثةبٍت:كولهللكألرثي ّه.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]189/1[.
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فقةلكفيامكقةل:ك

واحدًا اليوَم  يخلُد  مجٌد  كاَن  مطعامفلْو  اليوَم  جمدُه  أبقى  الناِس  مَن 

الله منهم، فأصبحوا وأحرماأجرَت رسوَل   ، ملبٍّ لبيّى  ما  ع��ب��ادَك 

بأسرها معدٌّ  عنُه  سئلْت  جرمهافلو  بقييِّة  باقي  أو  وقحطاُن، 

جارِه بخفرِة  الموفي  هَو  ��القالوا:  ت��ذمميّ م��ا  إذا  ي��وم��ًا  ���ت���ِه  وذميّ

فوقهم المنيرُة  الشمُس  تطلُع  وأكرمافما   ، أع���زَّ منهم  مثلِه  ع��ىل 

كملسو هيلع هللا ىلصكيومكبدٍركعنكلألسةرى:ك»لْو كاَن املطعُم بُن عديٍّ حييًّا، ثمَّ كليّمني يف  وهلذلكقةلكلا بيُّ

هؤالِء النيّتنى، لرتكتهْم لُه«)1). 

إذا دعاه بعضهم إىل طعاٍم أجاب دعوته: و

كملسو هيلع هللا ىلصكجةَءكإىلكسعِدكبِنكعبةدَة،كفجةَءكبخبٍزكوزيٍت،كفأ َل،ك كلا ّبيَّ عْنكأنِسكبنكمةاٍككI:كأنَّ

ائموَن، وأكَل طعامكْم األبراُر، وصليّْت عليكْم املالئكُة«)2).  كملسو هيلع هللا ىلص: »أفطَر عندكْم الصيّ كقةَلكلا ّبيُّ ثمَّ

ك كأفعةَلكلاصةئشنَيكتدلُّ ائموَن«كخرٌبكبشع ىكلاّدعةِءكبةخلرِيكولارب ا،كألنَّ »أفطَر عندكْم الصيّ

عىلكلّتسةِعكلحلةِل،كو ثلِةكلخلرِيكإذكمنكعجَزكعنكنفسه،كفهوكعنكغريهكأعجُز.

كممّةكقبرهة.ك »وأكَل طعامكْم األبراُر«كصةئشني،كومفطلين،كفشفةُدكهذهكلجلشرِاكأعمُّ

»وصليّْت عليكْم املالئكُة«كأي:كلستغفلْتكاكم.

كلجلشرَاكدعةئّيٌا،كوهوك وفيِه:كأنهكي دُبكملنكأفطلكع دهكصةئٌمكأنكيدعَوكاهكبذاككب ةًءكعىلكأنَّ

أقلُبكمنكجعرهةكخربّيًا)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3139[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3854[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1226[.

)3(ككفيضكلاقديلك]54/2[.
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وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يزورهم، ويأكُل عندهم:

عْنكقيِسكبِنكسعٍدكLكقةَل:كزلرنةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكم زا ة.

الُم عليكْم ورمحُة اهلليِّ«. فقةَل:ك»السيّ

كسعٌدكرّدًلكخفّيًة.ك]أْي:كبحيُثكالكيسشعكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص [ فلدَّ

قةَلكقيٌس:كفقرُت:كأالكتأذُنكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَل:كذرُهكيكثُلكعري ةكمَنكلاّسالِم.

الُم عليكْم ورمحُة اهلل«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »السيّ

كسعُدكرّدًلكخفّيًة. فلدَّ

الُم عليكْم ورمحُة اهلل«. كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »السيّ ثمَّ

ك فلجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كولّتبعُهكسعٌد،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كقْدك  ُتكأسشُعكتسريشَك،كوأردُّ
عريَككرّدًلكخفّيًة؛كاتكثَلكعري ةكمَنكلاّسالم.

مرحفًاك نةواُهك ك ثمَّ فةغتسَل،ك فوضَعك بغسٍل)1)ك اُهكسعٌدك فأمَلك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك معُهكرسوُلك فةنرصَفك
مصبوغًاكبزعفللٍنكوورٍس،كفةمتشَلكهبة)2).

كرفَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيديِه،كوهَوكيقوُل:ك»الليّهمَّ اجعْل صلواتَك، ورمحتَك عىل آِل سعِد بِن  ثمَّ
عبادَة«.

بقطيفٍا،ك عريِهك وّطَأك قْدك إايِهكسعٌدكمحةرًلك قّلَبك لالنرصلَفك أرلَدك فراّمك لاّطعةِم،ك مَنك أصةَبك ك ثمَّ
فل َبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَلكسعٌد:كيةكقيُس!كلصحْبكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككمةكيغسلكبِهكمَنكلخلطشّيكوغريه.
)2(ككلملرحفـا:كلاربـةسكلاذيكفوقكسـةئلكلاربةسكمنكدثـةركلاربدكونحوه،كو لكيشءكتغطيتكبـهكفقدكلاتحفتكبه،ك

ولاورس:كنبتكأصفلكيصبغكبه.
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قةَلكقيٌس:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اركْب«.

ا أْن تنرصَف«. ا أْن تركَب، وإميّ كقةَل:ك»إميّ فأبيُت،كثمَّ

قةَل:كفةنرصفُت)1).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ميازحهم:

عْنكأسيِدكبِنكحضرٍي -كو ةنكأسيدكمنكعقالءكلألرشلف،كوذويكلالأي،كوأحدكلا قبةءكلالث يك
عرشكايراكلاعقباك-كقةَل:

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكخةرصتِهكبعوٍد.ك بي امكهَوكحيّدُثكلاقوَم،كو ةَنكفيِهكمزلٌح،كبي ةكيضحكهْم،كفطع ُهكلا ّبيُّ

فقةَل:كأصربين)2).

فقةَل:ك»اصطرْب«.

كقشيٌص. كعريَككقشيصًة،كوايَسكعيلَّ قةَل:كإنَّ

يةك إّنامكأردُتكهذلك كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكقشيصِه،كفةحتض ُه،كوجعَلكيقّبُلك شحُه)3)،كوقةَل:ك لا ّبيُّ فلفَعك
رسوَلكلهلل)4). 

وهيتمُّ برضاهم عىل وجه اخلصوص، ويكرُث زيارهتم:

عْنكعةئشَا J قةاْت:كأصيَبكسعٌدكبنكمعةذك]سّيدكلألوس[كيوَمكلخل دِق،كرمةُهكرجٌلك
مْنكقليٍشكيقةُلكاُهكحّبةُنكبُنكلاعلقِا.ك

)1(ككرولهكأمحـدك]15050[،كوأبـوكدلودك]5185[،كوقـةلكلبـنكحجـلكيفكلافتـحك]170/11[: "سـ دهكجيـد"،ك
وصّحـحكإسـ ةدهكلبُنكلملرقـنكيفكلابدركلمل ـريك]256/2[،كوقةلكلبنك ثـريكيفكتفسـريهك]37/6[:كجيدكقوي،ك

وضعفهكلألابةينكيفكضعيفكأيبكدلودك]5185[.
)2(ككأْي:كأقدرين،كومّك ّيكمِنكلستيفةءكلاقصةصكحّتىكأطعَنكيفكخةرصتكك امكطع تكيفكخةرصيت.

)3(ككهَوكمةكبنيكلخلةرصةكإىلكلاّضرعكلألقرصكمْنكأضالعكلجل ب.كملقةةكلملفةتيحك]2968/7[
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5224[،كوصححهكلألابةين.
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كملسو هيلع هللا ىلصكاهكخيشًاكيفكلملسجِد؛ ليعودُه مْن قريٍب)1).  فرضَبكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيفعُلكبسعِدكبِنكمعةٍذكحنَيك :ك»تكللُركلاعيةدِةكس ٌّا؛كملةك ةَنكلا ّبيُّ قةَلكأبوكبكِلكبُنكلاعليبِّ
رضَبكاُهكخيشٍاكيفكلملسجِد؛كايعودُهكمْنكقليٍب«)2). 

وكان يقوم عىل مداواته: عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكأّنُهكقةَل:كرمَيكيوَمكلألحزلِبكسعُدكبُن 
معةٍذ،كفقطعولكأ حرُه)3)،كفحسشُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةا ّةِر،كفةنتفخْتكيدُه،كفحسشُه،كفةنتفخْتكيدُه،ك
فحسشُهكأخلىكفةنتفخْتكيدُه،كف زفُه.كفراّمكرأىكذاَككقةَل:ك»الليّهمَّ ال خترْج نفيس حتيّى تقرَّ عيني 

مْن بني قريظَة«.

فةستشسَككعلقُه،كفامكقطَلكقطلًةكحّتىكنزاولكعىلكحكِمكسعٍد....كفراّمكفلَغكمْنكأملهمكلنفتَقك
علقُهكفامَت)4). 

وكذلك كان يفعل مع سّيد اخلزرج: سعد بن عبادة.

مَنك إْذكجةءُهكرجٌلك قةَل:ك  ّةكجروسًةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك أّنُهك Lك بِنكعشَلك عْنكعبِدكلهللك
. كأدبَلكلألنصةريُّ لألنصةِر،كفسّرَمكعريِه،كثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أخا األنصاِر، كيَف أخي سعُد بُن عبادَة؟«.

فقةَل:كصةاٌح.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن يعودُه منكْم؟«.

فقةَم،كوقش ةكمعُه،كونحُنكبضعَاكعرَش،كمةكعري ةكنعةٌل،كوالكخفةٌف،كوالكقالنُس،كوالكقشٌص،ك
نشيشكيفكترَككلاّسبةِخ)5)كحّتىكجئ ةُه.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]463[،كومسرمك]1769[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]38/4[.

)3(ككلأل حُل:كعلقكيفكوسِطكلاّذرلِعكيكثُلكفصدُه.كلا هةياك]154/4[
)4(ككرولهكأمحدك]14359[،كولارتمذيك]1582[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]1213[.

)5(ككلألرضكلاسبخا:كهيكلاتيكيعروهةكلملروحا،كوالكتكةدكت بت.كلا هةياك]333/2[
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فةستأخَلكقومُه)1)كمْنكحواِهكحّتىكدنةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأصحةبُهكلّاذيَنكمعُه.ك

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»قْد قىض؟«)2).

قةاول:كالكيةكرسوَلكلهلل.

كملسو هيلع هللا ىلصكبكول. كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكرأىكلاقوُمكبكةَءكلا ّبيِّ فبكىكلا ّبيُّ

ُب هبذا -  ُب بدمِع العنِي، وال بحزِن القلِب، ولكْن يعذيّ فقةَل:ك»أال تسمعوَن، إنَّ اهلل ال يعذيّ

وأشاَر إىل لسانِه - أْو يرحُم«)3). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كلاسؤلُلكعِنكلملليِض.

فيِه:كلستحبةُبكعيةدِةكلملليِض.

وفيِه:كعيةدُةكلافةضِلكارشفضوِل.

وفيِه:كعيةدُةكلإلمةِمكولاقةيضكولاعةملِكأتبةعُه.ك

وفيِه:كعيةدُةكلإلمةِمكولاعةملِكلملليَضكمَعكأصحةبه.

وفيِه:كمةك ةنكعريهكلاصحةبُاككمنكلاّزهِدكيفكلادنية،كولاتقّرلكم هة،كولّطللِحكفضوهلة،ك

وعدِمكلالهتامِمكبفةخِلكلاربةِس،كونحوه.

)1(ككلستأخلكقومهكإ للمًةكارولفد،كوإنزلالًكار ةسكم ةزهلم،كوايتأنسكهبمكلملليض،كويذهبكع هكبعضكلاكاللكلاذيك
حيصلكاهكمنكطولكمالزماكمنكع ده.ك

دايلكلافةحلنيكاطلقكريةضكلاصةحلنيك]464/4[
كأنهكقدكمةت،كفسألكعنكذاك.كعشدةكلاقةريك]104/8[. )2(ككفيهكمع ىكلالستفهةم،كأي:كأقدكخلجكمنكلادنية،كظنَّ

)3(ككرولهكلابخةريك]1304[كومسرمك]924[.
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وفيِه:كجولُزكلمليِشكحةفيًة)1). 

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يشاوُر ذوي اهليئاِت، ويأخذ بشورهتم:

ففيكبدٍركطرَبكمشورَةكسةدِةكلألنصةِر:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةوَركحنَيكبرغُهكإقبةُلكأيبكسفيةَن. عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

فتكّرَمكأبوكبكٍل،كفأعلَضكع ُه.

كتكّرَمكعشُل،كفأعلَضكع ُه. ثمَّ

فقةَمكسعُدكبُنكعبةدَةكفقةَل:كإّيةنةكتليُدكيةكرسوَلكلهلل؟كولّاذيكنفيسكبيدِهكاْوكأملت ةكأْنكنخيضهةك
لابحَل؛كألخض ةهة،كواْوكأملت ةكأْنكنرضَبكأ بةدهةكإىلكبلِككلاغامِد)2)؛كافعر ة.ك

قةَل:كف دَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلا ّةَس،كفةنطرقولكحّتىكنزاولكبدرًل)3). 

كرسوُلكلهللكHكبقولكسعٍد،كونّشطُهكذاك.ك فرسَّ

قاَل العلامء:كإّنامكقصَدكملسو هيلع هللا ىلصكلختبةركلألنصةر؛كألّنُهكملْكيكْنكبةيعهْمكعىلكأْنكخيلجولكمعُهكارقتةِلك
،كوإّنامكبةيعهْمكعىلكأْنكيش عوُهكممّْنكيقصدُه،كفراّمكعلَضكلخللوَجكاعرِيكأيبكسفيةنكأرلَدك وطربكلاعدوِّ
أْنكيعرَمكأهّنْمكيولفقوَنكعىلكذاَك،كفأجةبوُهكأحسَنكجولٍبكبةملولفقِاكلاّتةّماكيفكهذِهكلملّلة،كوغريهة.

وفيِه:كلستشةرُةكلألصحةِب،كوأهِلكلاّلأِي،كولخلربة)4). 

ويفكيوِمكلخل دِقكأرسَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكسعِدكبنكمعةٍذ،كوسعِدكبِنكعبةدَةكيشةورمهةكفيامك
قليٌشكيفكعرشِةك أنكجةءْتك بعَدك وذاكك لملدي ِا،ك تِلك منك بَنكحصٍنك عيي َاك يومئٍذك يعطيُهك أنك أرلدك

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]176/3[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]227/6[.
)2(ككهَوكلسُمكموضٍعكبةايشِن.كوقيَلكهَوكموضٌعكورلَءكمّكَاكبخشسكايةٍل.كلا هةياك]121/1[.

)3(ككرولهكمسرمك]1779[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]124/12[.
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كبنكأخطَبكإىلكب يكقليظَا،ك آالٍف،كوجةءكعيي ُاكبنكحصنكيفكغطفةَن،كومْنكمعهْم،كوتوّجَهكحييُّ
كهبُمكلابالُء.ك فرْمكيزْلكهبْمكحّتىكغدرول،كوبرَغكلملسرشنَيكغدرهْم،كفةمتدَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيعطَيكعيي َاكبَنكحصٍن،كومْنكمعُهكثرَثكثامِركلملدي ِا؛كاي رصَفكبشْنكمعُهك فأرلَدكلا ّبيُّ
مْنكغطفةَن،كوخيّذَلكلألحزلَب.

ألهنامك لألنصةِر؛ك سةئِلك دوَنك عبةدَةك بِنك وسعِدك معةذ،ك بِنك سعِدك إىلك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فأرسَلك
 ةنةكسّيدْيكقومهام،كفكةنكسعُدكبُنكمعةٍذكسّيدًلكاألوِس،كو ةنكسعُدكبنكعبةدَةكسّيدًلكارخلزج،ك

فشةورمهةكيفكذاَك.

–كأي:كحصةُركلملسرشنيكيوَمك V:ك»ومّلةكطةاْتكهذِهكلحلةُلكعىلكلملسرشنَيك قةلكلبُنكلاقّيمك
لخل دِق-كأرلَدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيصةاَحكعيي َاكبَنكحصٍن،كولحلةرَثكبَنكعوٍفكرئييْسكغطفةَنكعىلك

ثرِثكثامِركلملدي ِا،كوي رصفةكبقومهام،كوجلِتكلملللوضُاكعىلكذاَك.

فةستشةَركلاّسعديِنكيفكذاَك،كفقةال:كيةكرسوَلكلهللكإْنك ةَنكلهللكأملَككهبذل،كفسشعًةكوطةعًا،كوإْنك
 ةَنكميئًةكتص عُهكا ة،كفالكحةجَاكا ةكفيِه.

اقْدك  ّةكنحُنكوهؤالِءكلاقوِمكعىلكلارّشِككبةهللِّ،كوعبةدِةكلألوثةِن،كوهْمكالكيطشعوَنكأْنكيأ رولك
م هةكثشلًةكإاّلكقًلى،كأْوكبيعًة،كفحنَيكأ لم ةكلهللكبةإلسالِم،كوهدلنةكاُه،كوأعّزنةكبككنعطيهْمكأمولا ة؟

ولهللكالكنعطيهْمكإاّلكلاّسيَف.

قوٍس  عْن  رمتكْم  قْد  العرَب  رأيُت  مليّا  لكْم،  أصنعُه  هَو يشٌء  »إنيّام  وقةَل:ك رأهيام،ك فصّوَبك
واحدةٍ«)1). 

 :Iو ذاككفعَلكأمرُيكلملؤم نيكعشُلك

كعشَلكبَنكلخلّطةِبكIكخلَجكإىلكلاّشأِمكحّتىكإذلك ةَنكبرسَغكاقيُهك عْنكعبِدكلهللكبِنكعّبةٍسكأنَّ
كلاوبةَءكقْدكوقَعكبأرِضكلاّشأِم. أمللُءكلألج ةِدكأبوكعبيدَةكبُنكلجلّللِح،كوأصحةبُه،كفأخربوُهكأنَّ

)1(ككزلدكلملعةدك]240/3[،كولنظل:كلاسريةكلا بوياك]223/2[كالبنكهشةم.
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ك قةَلكلبُنكعّبةٍس:كفقةَلكعشُلكلدُعكيلكلملهةجليَنكلألّوانَي،كفدعةهْم،كفةستشةرهْم،كوأخربهْمكأنَّ

لاوبةَءكقْدكوقَعكبةاّشأِم،كفةخترفول،كفقةَلكبعضهْم:كقْدكخلجَتكألمٍل،كوالكنلىكأْنكتلجَعكع ُه،كوقةَلك

بعضهْم:كمعَككبقّيُاكلا ّةِس،كوأصحةُبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكنلىكأْنكتقدمهْمكعىلكهذلكلاوبةِء.

فقةَل:كلرتفعولكع ّي.

كقةَل:كلدعولكيلكلألنصةَر،كفدعوهتْم،كفةستشةرهْم،كفسركولكسبيَلكلملهةجليَن،كولخترفولك ثمَّ

 ةختالفهْم،كفقةَل:كلرتفعولكع ّي.

كقةَل:كلدُعكيلكمْنك ةَنكهةكه ةكمْنكمشيخِاكقليٍشكمْنكمهةجلِةكلافتِح،كفدعوهتْم،كفرْمكخيترْفك ثمَّ

م هْمكعريِهكرجالِن،كفقةاول:كنلىكأْنكتلجَعكبةا ّةِس،كوالكتقدمهْمكعىلكهذلكلاوبةِء،كف ةدىكعشُلكيفك

لا ّةِس:كإيّنكمصّبٌحكعىلكظهٍل،كفأصبحولكعريِه.

قةَلكأبوكعبيدَةكبُنكلجلّللِح:كأفللرًلكمْنكقدِركلهللِّ؟ك

فقةَلكعشُل:كاْوكغريَككقةهلةكيةكأبةكعبيدَة!ك

اُهكعدوتةِنك]أي:ك إبٌلكهبطْتكولديًةك اْوك ةَنكاَكك أرأيَتك كمْنكقدِركلهللكإىلكقدِركلهللِّ،ك نفلُّ نعْمك

جةنبةن[كإحدلمهةكخصبٌا،كولألخلىكجدبٌاكأايَسكإْنكرعيَتكلخلصبَاكرعيتهةكبقدِركلهللِّ،كوإْنكرعيَتك

لجلدبَاكرعيتهةكبقدِركلهللِّ؟

كع ديكيفكهذلك قةَل:كفجةَءكعبُدكلاّلمحِنكبُنكعوٍف،كو ةَنكمتغّيبًةكيفكبعِضكحةجتِه،كفقةَل:كإنَّ

عراًم،كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»إذا سمعتْم بِه بأرٍض؛ فال تقدموا عليِه، وإذا وقَع بأرٍض 

وأنتْم هبا فال خترجوا فرارًا منُه«.

كلنرصَف)1).  قةَل:كفحشَدكلهللكعشُل،كثمَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5729[،كومسرمك]2219[.



445 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

فائدة:

منكلاّطلقكلاوقةئّيِاكمنكلاعدوىكيفكلاّس ِّاكلا بوّيا:كلا ّهُيكعنكلخللوِجكمنكلألرِضكلملوبوءِة،ك

أوكلادخوِلكإايهة.

كمنكطلقك كلحلجُلكلاّصّحيُّ ،كويعدُّ كلحلديِثكبةحلجِلكلاّصّحيِّ ويعلُفكهذلكلإلجللُءكيفكلاطبِّ

لاوقةيِاكلاتيكسبَقكلإلسالُمكإايهة.

بإذِنكلهللك يتحّقُقك لمللِضكيفكمكةنكحمدوٍدك كلحلديِثكأنكحرَصك لاعرامُءكيفكلاطبِّ وقدكتوّصَلك

بش ِعكلخللوِجكمنكلألرِضكلملوبوءِة.

ك لاطبَّ لإلسالُمك إايهك سبقك صّحّيًةك حجلًلك يشّثُلك لملوبوءِةك لألرِضك منك لخللوِجك عنك فةا ّهُيك

كإجللًءكوقةئّيًةكسبَقكإايهكلإلسالم)1).  كم َعكلادخوِلكإىلكلألرضكلملوبوءِةكيعدُّ بشئةِتكلاس نِي،ك امكأنَّ

وكان حيفُظ لذوي اهليئاِت مجيلهم، ويكافئهم عليه:

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكيفكأسةرىكبدٍر:ك»لْو كاَن املطعُم بُن عديٍّ حييًّا،  كلا ّبيَّ عْنكجبرِيكبنكمطعٍمكIكأنَّ

ثمَّ كليّمني يف هؤالِء النيّتنى؛ لرتكتهْم لُه«)2). 

كبعَدكرجوعهك كملسو هيلع هللا ىلصكمّلةكدخَلكيفكجولِركلملطعِمكبِنكعديٍّ وذاككمكةفأةكاهكعىلكمعلوفهكجتةَهكلا بيِّ

مَنكلاطةئِفكمّلةك ةنكبشّكَاك امكتقدم.

وقدك ةفَأكصفولَنكبَنكأميَا،كوتأّاَفكقربهكبعدكغزوِةكح نٍيكبعدمةكلستعةَركم هكلألدرَع.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلستعةَركم ُهكيوَمكخيرَبكأدرلعًة. عْنكصفولَنكبِنكأمّيَاكIكأنَّ

)1(ككلاوقةياكلاصّحّياكيفكلإلسـالمكدرلسـاكحديثياكارد توركعيلكبنكجةبلكولدعكلاثبيتي.كجمراكلابحوثكلإلسـالمياك
.]372-371/71[

)2(ككرولهكلابخةريك]3139[.
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فقةَل:كأغصبًةكيةكحمّشُد.

فقةَل:ك»بْل عاريٌة مضمونٌة«. 

قةَل:كفضةَعكبعضهة،كفعلَضكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيضش هةكاُه،كفقةَل:كأنةكلايوَمكيةكرسوَلكلهلل 
يفكلإلسالِمكأرغُب)1). 

ثمكعّوضُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيوَمكح ني:كعِنكلبِنكمهةٍبكقةَل:كغزلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكغزوَةكلافتِحكفتِحك
كخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشْنكمعُهكمَنكلملسرشنَي،كفةقتترولكبح نٍي،كف رَصكلهللكدي ُهكولملسرشنَي. مّكَا،كثمَّ

كمةئًا. كمةئًا،كثمَّ وأعطىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومئٍذكصفولَنكبَنكأمّيَاكمةئًاكمَنكلا ّعِم،كثمَّ

كصفولَنكقةَل:كولهللكاقْدكأعطةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  قةَلكلبُنكمهةٍب:كحّدث يكسعيُدكبُنكلملسّيِبكأنَّ
 .(2( كلا ّةِسكإيلَّ ،كفامكبلَحكيعطي يكحّتىكإّنُهكألحبُّ مةكأعطةين،كوإّنُهكألبغُضكلا ّةِسكإيلَّ

و ةفأكعبدكلهللكبنكأيبكبنكسرول،كعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:كأتىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعبَدك
كبعَدكمةكأدخَلكحفلتُه،كفأمَلكبِه،كفأخلَج،كفوضعُهكعىلكر بتيِه،كونفَثكعريِهكمْنكريقِه،ك لهللكبَنكأيبٍّ

وأابسُهكقشيصُه،كفةهللكأعرُم،كو ةَنك سةكعّبةسًةكقشيصًة.

قةَلكسفيةُنكبنكعيي ا:كوقةَلكأبوكهةروَن:كو ةَنكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقشيصةِن،كفقةَلكاُهكلبُنك
عبِدكلهللِّ:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأابْسكأيبكقشيصَككلّاذيكييلكجردَك.

كملسو هيلع هللا ىلصكأابَسكعبَدكلهللكقشيصُه؛كمكةفأًةكملةكص َع)3).  كلا ّبيَّ قةَلكسفيةُن:كفريوَنكأنَّ

وكان يستعني هبم للقضاء عىل املنكرات:

كملسو هيلع هللا ىلص: »أال ترحيني مْن ذي اخللصِة«.  كIكقةَل:كقةَلكيلكلا ّبيُّ عنكجليِلكبِنكعبِدكلهللكلابجيلِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3562[،كوأمحدك]14878[،كولارفظكاه،كوصّححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]1513[.
)2(ككرولهكمسرمك]2313[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1350[ك-كولارفظكاهك-كومسرمك]2773[كخمترصًل.
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أمحَس،ك مْنك فةرٍسك ومةئِاك مخسنَيك يفك فةنطرقُتك لايامنيَا)1).ك لاكعبَاك يسّشىك خثعَم،ك يفك بيتًةك و ةَنك
و ةنولكأصحةَبكخيٍل،كو  ُتكالكأثبُتكعىلكلخليِل.

اً«. فرضَبكيفكصدريكحّتىكرأيُتكأثَلكأصةبعِهكيفكصدري،كوقةَل:ك»الليّهمَّ ثبيّتُه واجعلُه هادياً مهدييّ

كبعَثكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. فةنطرَقكإايهة،كفكرسهة،كوحّلقهة،كثمَّ

كمةكجئتَككحّتىكتل تهةك أهّنةكمجٌلكأجلُب)2).  فقةَلكرسوُلكجليٍل:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

قةَل:كفبةرَككيفكخيِلكأمحَس،كورجةهلةك-مخَسكمّللٍت-)3). 

كجليلًلكبذاَككألهّنةك ةنْتكيفكبالدكقومه،كو ةَنكهَوكمْنكأرشلفهْم)4).  وخصَّ

يسرُت،ك لاّطةئِفك ظهلليِنك بنَيك وثٌنك ةَنك لاّلّبا،ك هبدِمك سفيةَنك وأبةك معبَا،ك بَنك لملغريَةك و ّرَفك
وهيدىكاُهكلهلدُيك امكهيدىكابيِتكلهللكلحلللِم)5). 

وكان يؤلُّف قلوَب ذوي اهليئاِت، فيزيُد يف أعطياهتم، ويقّدمهم عىل من وراءهم: 

فبعدكغزوِةكح نٍيكبعدمةكأفةَءكلهللكعىلكرسواهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلاغ ةئِمكأعطىكذويكلهليئةِتكمنكلملؤّافِاك
قروهبم،كوحديثيكلإلسالِمكمنكقليٍشكأعطيةٍتك ثريًة:

عنكرلفِعكبِنكخديٍجكIكقةَل:كأعطىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأبةكسفيةَنكبَنكحلٍب،كوصفولَنكبَنك
كإنسةٍنكم هْمكمةئًاكمَنكلإلبِل،كوأعطىكعّبةَسكبَنك أمّيَا،كوعيي َاكبَنكحصٍن،كولألقلَعكبَنكحةبٍس،ك لَّ

ملدلٍسكدوَنكذاَك،كفقةَلكعّبةُسكبُنكملدلٍس:

)1(ككوهَوكبيٌتكيفكلايشنك ةَنكفيِهكأص ةٌمكيعبدوهنة.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]35/16[.
)2(ككمع ةُهكمطيّلكبةاقطللِنكملةكبِهكمْنكلجللِب،كفصةَركأسودكاذاَك،كيع يكصةرْتكسودلءكمْنكإحللقهة.كرشحكلا وويك

عىلكصحيحكمسرمك]36/16[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3020[،كومسرمك]2476[.

)4(ككفتحكلابةريك]72/8[.
)5(ككزلدكلملعةدك]523/3[.
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العب�ي� ون��ه��َب  نهبي،  واألق���رِعأتجعُل  عيي����نَة،  ب��نَي  ���ِد 

ح��ابٌس وال  ب���دٌر،  ك��اَن  املجمِعفما  يف  م����رداَس  ي��ف��وق��اِن 

منهما ام���رٍئ  دوَن  ك��ن��ُت  يرفِعوم��ا  ال  ال��ي��وَم  خت��ف��ِض  وم���ْن 

كاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةئًا)1).  قةَل:كفأتمَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كو ةَنكهلذِهكلملعةمرِاكأثٌلك برٌيكيفكنفوسهم،كفش همكمْنكأسرَم،ك وهكذلك ةنكيعةمرهمكلا بيُّ
كرّشُه. وم هْمكمنك فَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكبذهيبٍاكيفكتلبتهة،ك كوهَوكبةايشِنكإىلكلا ّبيِّ كIكقةَل:كبعَثكعيلٌّ وعْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
،كوبنَيك كأحِدكب يكجمةمٍع،كوبنَيكعيي َاكبِنكبدٍركلافزلريِّ ،كثمَّ فقسشهةكبنَيكلألقلِعكبِنكحةبٍسكلحل ظيلِّ
نبهةَن،ك ب يك كأحِدك ،كثمَّ لاّطةئيِّ كأحِدكب يك الٍب،كوبنَيكزيِدكلخليِلك ،كثمَّ لاعةمليِّ بِنكعالثَاك عرقشَاك

فتغّيظْتكقليٌشكولألنصةُر،كفقةاول:كيعطيِهكص ةديَدكأهِلكنجٍد،كويدع ة!

قةَل:ك»إنيّام أتأليّفهْم«.

لاّلأِس،ك حمروُقك لاوج تنِي،ك لاّرحيِا،كمرشُفك ك لجلبنِي،ك ثُّ نةتُئك لاعي نِي،ك غةئُلك رجٌلك فأقبَلك
فقةَل:كيةكحمّشُدكلّتِقكلهللَّ.

كملسو هيلع هللا ىلص: »فمْن يطيُع اهلل إذا عصيتُه؟ فيأمنني عىل أهِل األرِض، وال تأمنوين؟«. فقةَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلص. فسأَلكرجٌلكمَنكلاقوِمكقترُهك-كأرلُهكخةاَدكبَنكلاوايِدك-كفش عُهكلا ّبيُّ

القرآَن ال جياوُز حناجرهْم،  يقرءوَن  قومًا  مْن ضئضِئ هذا  »إنَّ  كملسو هيلع هللا ىلص:  لا ّبيُّ قةَلك وىّلك فراّمك
مييِّة، يقتلوَن أهَل اإلسالِم، ويدعوَن أهَل األوثاِن، لئْن  هِم مَن الريّ يمرقوَن مَن اإلسالِم مروَق السيّ

أدركتهْم ألقتلنيّهْم قتَل عاٍد«)2). 

)1(ككرولهكمسرمك]1757[.
)2(ككرولهكلابخةريك]7432[،كومسرمك]1064[.
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كنةسًةكمَنكلألنصةِركقةاولكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكأفةَءكلهللكعىلك وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ
رسواِهكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكأمولِلكهولزَنكمةكأفةَء،كفطفَقكيعطيكرجةالًكمْنكقليٍشكلملةئَاكمَنكلإلبِل،كفقةاول:ك

يغفُلكلهللكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعطيكقليشًة،كويدع ة،كوسيوف ةكتقطُلكمْنكدمةئهْم!ك

قةَلكأنٌس:كفحّدَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشقةاتهْم،كفأرسَلكإىلكلألنصةِر،كفجشعهْمكيفكقّبٍاكمْنكأدٍم،ك
وملْكيدُعكمعهْمكأحدًلكغريهْم،كفراّمكلجتشعولكجةءهْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»ما كاَن حديٌث بلغني 

عنكْم؟«. 

حديثٌاك م ّةك أنةٌسك وأّمةك ميئًة،ك يقواولك فرْمك لهللك رسوَلك يةك آرلئ ةك ذووك أّمةك فقهةؤهْم:ك اُهك قةَلك
مْنك تقطُلك لألنصةَر،كوسيوف ةك قليشًة،كويرتُكك يعطيك السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك لهللك يغفُلك فقةاول:ك أس ةهنْم،ك

دمةئهْم!

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إينيّ أعطي رجاالً حديٌث عهدهْم بكفٍر، أما ترضوَن أْن يذهَب النيّاُس 
باألمواِل، وترجعوا إىل رحالكْم برسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فواهلل ما تنقلبوَن بِه خرٌي مميّا ينقلبوَن بِه«. 

قةاول:كبىلكيةكرسوَلكلهلل،كقْدكرضي ة.

»إنيّكْم سرتوَن بعدي أثرًة شديدًة، فاصربوا حتيّى تلقوا اهلل ورسولُه، فإينيّ عىل  فقةَلكهلْم:ك
احلوِض«.ك]زلدكمسرٌمكيفكروليا:كقةاول:كس صرُب[.كقةَلكأنٌس:كفرْمكنصرْب)1). 

من فوائد احلديث:

لاولحدكم ُهك يللُه،كوأْنكيعطَيك فيِهكعىلكمةك لا ّةسك كاإلمةِمكرصَفكلخلشس،كوتفضيَلك فيِه:كأنَّ
لاكثري،كوأّنُهكيرصفُهكيفكمصةاحكلملسرشنَي،كواُهكأْنكيعطَيكلاغ ّيكم ُهكملصرحٍا.ك

وفيِه:كإعطةُءكلملؤافِاكقروهبم؛كاتثبيتهمكعىلكلإلسالِم.

كملسو هيلع هللا ىلص. وفيِه:كتولضُعكلا بيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3147[كومسرمك]1059[.
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كع دكلحلةجاكإايِه. وفيِه:كإقةمُاكلحلّجِاكعىلكلخلصم،كوإفحةمهكبةحلقِّ

كلّاذيكنقَلكع هْمك وفيِه:كحسُنكأدِبكلألنصةِركيفكتل همكلملامرلة،كولملبةاغاكيفكلحليةِء،كوبيةنكأنَّ
إّنامك ةَنكعْنكمّبةهنْم،كالكعْنكميوخهْم،كو هوهلْم.ك

وفيِه:كم ةقُبكعظيشٌاكهلْم؛كملةكلمتشَلكمْنكث ةءكلاّلسولكلابةاغكعريهْم.

.ك كلاكبرَيكي ّبُهكلاّصغرَيكعىلكمةكيغفُلكع ُه،كويوّضحكاُهكوجهكلاّشبها؛كاريجعكإىلكلحلقِّ وفيِه:كأنَّ

عريِه،ك عتَبك مْنك حّجاك بإقةمِاك عتبهك عْنك وإعتةبهك لملعةتِب،ك ولستعطةُفك لملعةتبُا،ك وفيِه:ك
ولالعتذلِر،كولالعرتلف.ك

وفيِه:كعرٌمكمْنكأعالمكلا ّبّوةكاقواِه:ك»ستلقوَن بعدي أثرًة«،كفكةَنك امكقةَل.ك

كمْنكطرَبكحّقهكمَنكلاّدنيةكالكعتَبكعريِهكيفكذاَك.ك وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كمرشوعّيُاكلخلطبِاكع دكلألمِلكلّاذيكحيدُثكسولٌءك ةَنكخةّصًة،كأْمكعةّمًة.ك

وفيِه:كجولُزكختصيِصكبعِضكلملخةطبنَيكيفكلخلطبِا.ك

وفيِه:كتسريُاكمْنكفةتُهكيشٌءكمَنكلاّدنيةكبامكحيصلكاُهكمْنكثولِبكلآلخلِة.

كعىلكطربكلهلدليِا،كولألافِا،كولاغ ى. وفيِه:كلحلضُّ

ذاَككاصةحبِهكيفك ايّدخَلك م هة؛ك فةَتك ولاّصرُبكعاّمك لاّدنية،ك تقديُمكجةنِبكلآلخلِةكعىلك وفيِه:ك
لآلخلة،كولآلخلُةكخريكوأبقى)1). 

ويف املقابل عندما يتبنّيُ للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عدَم اخلري يف بعض ذوي اهليئاِت كان يعاملهم با هم 

أهله من الّشّدة.

عْنكعبِدكلهللكبنكمسعوٍدكIكقةل:كبي امكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةئٌمكيصيّلكع َدكلاكعبِاكومجُعكقليٍشك
يفكجمةاسهْم.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]51/8[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]151/7[.
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إْذكقةَلكقةئٌلكم هْمك]هَوكأبوكجهل[:كأالكت ظلوَنكإىلكهذلكلملللئي،كأّيكْمكيقوُمكإىلكجزوِركآِلك

كيشهرُهكحّتىكإذلكسجَدكوضعُهكبنَيك تفيِه. فالٍن،كفيعشُدكإىلكفلثهةكودمهةكوسالهة)1)،كفيجيُءكبِه،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكوضعُهك فةنبعَثكأمقىكلاقوِمك]هَو:كعقباكبنكأيبكمعيط[،كفجةَءكبِه،كف ظَلكحّتىكسجَدكلا ّبيُّ

عىلكظهلِهكبنَيك تفيِه،كوأنةكأنظُلكالكأغ يكميئًة،كاْوك ةَنكيلكم عٌاكطلحتُهكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)2). 

فجعرولكيضحكوَن،كوحييُلكبعضهْمكعىلكبعٍض،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسةجٌدكالكيلفُعكرأسُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكسةجدًلكحّتىك لا ّبيُّ وثبَتك تسعى،ك فأقبرْتك فةطشَاكوهَيكجويليٌا،ك إىلك م طرٌقك فةنطرَقك

أاقتُهكعْنكظهلِه،كوأقبرْتكعريهْمكتسّبهْم.

كقةَل:ك»الليّهمَّ عليَك بقريٍش، الليّهمَّ عليَك  فراّمكقىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّصالَة،كرفَعكرأسُه،كثمَّ

بقريٍش، الليّهمَّ عليَك بقريٍش«.

كلاّدعوَةكيفكذاَككلابرِدكمستجةبٌا. كعريهْمكإْذكدعةكعريهْم،كو ةنولكيلوَنكأنَّ فشقَّ

كسّشى:ك»الليّهمَّ عليَك املأَل مْن قريٍش، الليّهمَّ عليَك بأب جهٍل، وعليَك بعتبَة بِن ربيعَة،  ثمَّ

وشيبَة بِن ربيعَة، والوليِد بِن عتبَة، وأمييَّة بِن خلٍف، وعقبَة بِن أب معيٍط، وعامرَة بِن الوليِد«.

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرصعىكيفكلاقريِب)3)،ك قةلكعبدكلهلل:كفولّاذيكنفيسكبيدِه،كاقْدكرأيُتكلّاذيَنكعدَّ

قريِبكبدٍر،كغرَيكأمّيَاكفإّنُهك ةَنكرجاًلكضخاًم،كفراّمكجّلوُهكتقّطعْتكأوصةاُهكقبَلكأْنكيرقىكيفكلابئِل)4). 

)1(ككلاّسال:كهَوكلاّرفةفاكلّاتيكيكونكفيهةكلاوادكيفكبطنكلا ّةقاكوسةئلكلحليولن،كوهَيكمَنكلآلدمّيا:كلملشيشا.كرشحك
لا وويكعىلكصحيحكمسرمك]151/12[.

)2(ككوإّنامكقةَلكذاَك؛كألّنُهكملْكيكْنكاُهكبشّكَاكعشـرية؛كاكونِهكهذاّيًةكحريفًة،كو ةَنكحرفةؤُهكإْذكذلَكك ّفةرًل.كفتحكلابةريك
.]415/6[

)3(ككلاقريب:كهَيكلابئلكلّاتيكملْكتطَو،كوإّنامكوضعولكيفكلاقريبكحتقريًلكهلْم،كوائاّلكيتأّذىكلا ّةسكبللئحتهْم،كولاّظةهلك
كلابئَلكملْكيكْنكفيهةكمةٌءكمعنٌي.ك أنَّ

رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]135/12[،كفتحكلابةريك]352/1[.
)4(ككرولهكلابخةريك]240[،كومسرمك]1794[.
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من فوائد احلديث:

أرُهكدعةك فيِه:كحرشُهكملسو هيلع هللا ىلصكعّشْنكآذلُه،كففيكروليِاكلاّطيةايّسك]323[كعِنكلبنكمسعودكقةَل:كملْك

عريهْمكإاّلكيومئذ.

قال ابن حجر: وإّنامكلستحّقولكلاّدعةَءكحي ئٍذ؛كملةكأقدمولكعريِهكمْنكلالستخفةِفكبِهكملسو هيلع هللا ىلصكحةَلك

عبةدِةكرّبِه.

وفيِه:كقّوُةكنفِسكفةطشَاكمْنكصغلهة؛كارشفهةكيفكقومهة،كونفسهة؛كاكوهنةكرصخْتكبشتشهْم،ك

وهْمكرءوسكقليش،كفرْمكيلّدولكعريهة.ك

وفيِه:كجولُزكلاّدعةِءكعىلكلاّظةملِ.

أّنُهك ةَنك مَعك لاقوِم«،ك اقواِهكيفكعقبَاك»أمقىك لاّسبِب،كولإلعةنِا؛ك مَنك آ ُدك لملبةرشَةك ك أنَّ وفيِه:ك

كلاّشقةَءكه ةكبةا ّسبِاكإىلكهذِهكلاقّصِا؛ك كملسو هيلع هللا ىلصكاكنَّ كم ُهك فلًلكوأًذىكار ّبيِّ فيهْمكأبوكجهٍل،كوهَوكأمدُّ

ألهّنُمكلمرت ولكيفكلألمِلكولاّلضة،كولنفلَدكعقبُاكبةملبةرشِة،كفكةَنكأمقةهْم؛كوهلذلكقترولكيفكلحللِب،ك

وقتَلكهَوكصربًل)1). 

كدخوَلكلا ةِسكيفكلإلسالِم،كفكةَنكالكيعجُلكبةاّدعةِءك قال ابن بطال:ك» ةنكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصكحيبُّ

عريهمكمةكدلمكيطشُعكيفكإجةبتهمكإىلكلإلسالِم،كبلك ةنكيدعوكملنك ةَنكيلجوكم هكلإلنةبَا.كومنكالك

يلجوُه،كوخيشىكرّضُه،كومو تهكيدعوكعريه،ك امكدعةكعريهمكبس نيك س ىكيوسَف،كودعةكعىلك

ص ةديِدكقليٍش؛كاكثلةكأذلهمكوعدلوهتم،كفأجيبْتكدعوتهكفيهم،كفقترولكببدٍر،ك امكأسرمك ثرٌيكممنك

دعةكاهكبةهلدى«)2). 

)1(ككفتحكلابةريك]352/1[.
)2(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]9 / 149[.
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وقد كان يغلُظ عليهم أحياناً يف القول: 

عنكعلوَةكقةل:كقرُتكاعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِص:كمةكأ ثَلكمةكرأيَتكقليشًةكأصةبْتكمْنك
رسوِلكلهللكفيامك ةنْتكتظهُلكمْنكعدلوتِه؟

قةَل:كحرضهتْمكوقْدكلجتشَعكأرشلفهْمكيومًةكيفكلحلجِل،كفذ لولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

،كسّفَهكأحالم ة،كومتَمكآبةءنة،كوعةَبك فقةاول:كمةكرأي ةكمثَلكمةكصربنةكعريِهكمْنكهذلكلاّلجِلكقطُّ
كآهلت ة،كاقْدكصربنةكم ُهكعىلكأمٍلكعظيٍم. دي  ة،كوفّلَقكمجةعت ة،كوسبَّ

ك كملَّ فبي امكهْمك ذاَك،كإْذكطرَعكعريهْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأقبَلكيشيشكحّتىكلسترَمكلاّل َن،كثمَّ
هبْمكطةئفًةكبةابيِت.

كهبْمكغشزوُهكببعِضكمةكيقوُل. فراّمكأْنكملَّ

كهبْمكلاّثةنيَاكغشزوُهكبشثرهة،كفعلفُتكذاَككيفك كمىض،كفراّمكملَّ قةَل:كفعلفُتكذاَككيفكوجهِه،كثمَّ
كمىض. وجهِه،كثمَّ

ٍد  كهبُمكلاّثةاثَا،كفغشزوُهكبشثرهة،كفقةَل:ك»تسمعوَن يا معرَش قريٍش، أما واليّذي نفُس حمميّ كملَّ ثمَّ
بِح«. بيدِه لقْد جئتكْم بالذيّ

كأمّدهْمك فأخذِتكلاقوَمك رشتُهكحّتىكمةكم هْمكرجٌلكإاّلك أّنامكعىلكرأسِهكطةئٌلكولقٌع،كحّتىكإنَّ
فيِهكوصةًةكقبَلكذاَككاريفؤُهك)1)كبأحسِنكمةكجيُدكمَنكلاقوِلكحّتىكإّنُهكايقوُل:ك»انرصْف يا أبا القاسِم 

انرصْف راشدًا، فواهلل ما كنَت جهوالً!«.

فةنرصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

برَغك مةك ذ لتْمك ابعٍض:ك بعضهْمك فقةَلك معهْم،ك وأنةك لحلجِلك لجتشعولكيفك لاغُدك إذلك ةَنك حّتىك

م كْم،كومةكبرغكْمكع ُهكحّتىكإذلكبةدأ ْمكبامكتكلهوَنكتل تشوُه.

)1(ككأْي:كيسّك ه،كويلفُقكبِه،كويدعوكاُه.كلا هةياك]241/2[
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فبي امكهْمكيفكذاَككإْذكطرَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفوثبولكإايِهكوثبَاكرجٍلكولحٍد،كفأحةطولكبِهكيقواوَنك

اُه:كأنَتكلّاذيكتقوُلك ذلكو ذل؟كملةك ةَنكيبرغهْمكع ُهكمْنكعيِبكآهلتهْم،كودي هْم.

فيقوُلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »نعْم أنا اليّذي أقوُل ذلَك«.

قةَل:كفرقْدكرأيُتكرجاًلكم هْمكأخَذكبشجشِعكردلئِه،كوقةَمكأبوكبكٍلكلاّصّديُقكريَضكلهللكتعةىلكع ُهك

كلنرصفولكع ُه. كلهلل(،كثمَّ دونُهكيقوُلكوهَوكيبكي:ك)أتقتروَنكرجاًلكأْنكيقوَلكريّبَ

.(1( كمةكرأيُتكقليشًةكبرغْتكم ُهكقطُّ كذاَككألمدُّ فإنَّ

وكان يعلّم اجلفاَة منهم ما ينبغي فعله:

،كوع دُهكلألقلُعكبُنكحةبٍسك عنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقّبَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلحلسَنكبَنكعيلٍّ

كيلكعرشًةكمَنكلاواِدكمةكقّبرُتكم هْمكأحدًل،كف ظَلكإايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك كجةاسًة،كفقةَلكلألقلُعكإنَّ لاّتشيشيُّ

كقةَل:ك»مْن ال يرحُم ال يرحُم«)2).  ثمَّ

كيت ةولكرمحَاكلألطفةل،كوغريهْم«)3).  قال النووي:ك»قةَلكلاعرامء:كهذلكعةمٌّ

)1(ككرولهكأمحدك]6996[،كوحّس هكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنكعىلكصحيحكلبنكحبةنك]287/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5997[،كومسرمك]2318[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]77/15[.
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عٌة منويّ نيا  الديّ في  النيّاِس  ومستفِلمنازُل  فيها  مرتفٍع  ب��نَي  م��ا 

خدٌم يشعروا  لْم  وإْن  لبعٍض  والعمِلوهْم  األشغاِل  يف  ِع  التيّنويّ رغَم 

منازلهْم نيا  الديّ في  النيّاَس  جدِلفلننزِل  بال  بعضًا  بعضنا  وليحرتْم 

لهْم إنَّ  الهيئاِت،  ذوي  النيّبيُّ  األوِلراعى  األع��رِص  يف  ت��زْل  ملْ  مكانًة 

قبائلهْم يرعى  يرعاهُم  البطِلفحيَن  ل��ل��ق��ائ��ِد  ت��ب��ٌع  ��ْم  ف��إنيّ

كبيرهُم يسلْم  فإْن  الكبيَر،  جِليدعو  الريّ تابعي  رسيعًا  غاَر  الصيّ تلِف 

أبدًا إسالمهْم  مْن  ييأُس  األم��ِلوليَس  م��َن  ختلو  ال  اهلل  ف��دع��وُة 

فرحًا بهْم  أبدى  أسلموا  إذا  اهلطِلحتيّى  ييِّب  الصيّ مثَل  القوَم   َ وب��رشيّ

عماًل فليستأنفوا  الله،  العمِلتجاوَز  مَن  يأيت  اليّذي  يف  وليحسنوا 

زلِلوإْن يكْن مْن ذوي الهيئاِت مْن زلٍل مْن  ك��اَن  عاميّ  ويصفُح  يعفو 

لهْم هشَّ  الهيئاِت  ذوو  أت��اُه  النيّزِلإذا  أك��رَم  منُه  ال��ق��وَم  وأن���زَل 

يسعدهْم زاروُه  ما  مثَل  األك��ِلوزاره��ْم  أي��رَس  معهْم  تناوَل  وق��ْد 

بحكمتهْم معنييًّا  القوَم  واجلدِليشاوُر  للتيّمويِه  ليَس  هبا،  أخ��ذًا 

يؤليّفهْم كْي  ؛  أعطياٍتٍ كاجلبِليزيدهْم  اإلسالِم  يف  القلُب  فيثبَت 

( 0 )
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تعامل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع النابغين

كملسو هيلع هللا ىلصكلاكثرُيكممّنكتّيَزكبةا بوِغ،كولاتفّوق،كولا جةبِا. قدكوجَدكمنكأصحةِبكلا بيِّ

.Iفش همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلاّشعلك حّسةَنكبِنكثةبٍتك

.Lوم همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلافقِهكولافهِمك ةبِنكعبةٍسك

.Iكومعةِذكبنكجبٍلك،Iك وم همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلاقضةِءكبنيكلخلصوِمك عيلٍّ

.Iوم همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلاقدرةكعىلكلاتعّرمكول تسةبكلملهةرلِتك زيدكبنكثةبٍتك

.Iوم همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلحلفِظك أيبكهليلةك

.Iوم همكمنك ةنكنةبغًةكيفكلحل كِاكلاعسكلّيِاك خةاِدكبنكلاوايِدك

وقدك ةنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيللعيكهذهكلملولهَب،كولاقدرلِتكع َدكنجبةِءكأصحةبهكرضولُنكلهللك

عريهم.

ويتعةمُلكمعكأصحةهبةكتعةماًلكيت ةسُبكمعكقدرلهتم،كونبوغهم.

كولحدكم همكبامكيت ةسُبكوموهبته،كولايشءكلاذيكنبَغكفيه: فكةنكيكّرُفك لَّ

فكلّف حّساَن بالردِّ عىل أعداِء اإلسالم يف شعره:

كعريهةكمْنكرمِقكلا ّبِل. كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كلهجولكقليشًةكفإّنُهكأمدُّ عْنكعةئشَا J أنَّ



457 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

فأرسَلكإىلكلبِنكرولحَا،كفقةَل:كلهجهْم،كفهجةهْم،كفرْمكيلِض.

فأرسَلكإىلك عِبكبِنكمةاٍك.

كأرسَلكإىلكحّسةَنكبِنكثةبٍت،كفراّمكدخَلكعريِهكقةَلكحّسةُن:كقْدكآَنكاكْمكأْنكتلسرولكإىلكهذلك ثمَّ
لألسِدكلاّضةرِبكبذنبِه)1). 

كألفلي ّهْمكبرسةينكفلَيكلألديِم)2).  كأداَعكاسةنُه،كفجعَلكحيّل ُه،كفقةَل:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ ثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تعجْل؛ فإنَّ أبا بكٍر أعلُم قريٍش بأنساهبا، وإنَّ يل فيهْم نسبًا حتيّى 
َص لَك نسبي«. يلخيّ

كألسّر َّكك كرجَع،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكقْدكخلَّصكيلكنسبَك،كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ فأتةُهكحّسةُن،كثمَّ
كلاّشعلُةكمَنكلاعجنِي. م هْمك امكتسلُّ

قةاْتكعةئشُا:كفسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُلكحلّسةَن:ك»إنَّ روَح القدِس ال يزاُل يؤييّدَك ما 
نافحَت عِن اهلل ورسوله«.

اُن، فشفى، واشتفى«)3).  وقةاْت:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»هجاهْم حسيّ

قةَلكحّسةُن:

عنُه فأجبُت  دًا،  محميّ اجل����زاُءهجوَت  ذاَك  يف  اهلل  وع��ن��َد 

حنيفًا ًا  ب���ريّ ��دًا  م��ح��ميّ ال��وف��اُءه��ج��وَت  ش��ي��م��ت��ُه  اهلل  رس����وَل 

)1(ككلملللدكبذنبِهكه ةكاسةنه،كفشّبَهكنفسهكبةألسِدكيفكلنتقةمهكوبطشهكإذلكلغتةَظ،كوحي ئٍذكيرضُبكبذنبِهكج بيِهك امكفعَلك
حّسـةنكبرسـةنِهكحنَيكأداعُه،كفجعَلكحيّل ُه،كفشـّبَهكنفسـُهكبةألسِد،كواسـةنُهكبذنبِه.كرشحكلا وويكعىلكصحيحك

مسرمك]49/16[.
كأعللضهْمكتزيقكلجلرد.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]49/16[. )2(ككأْي:كألمّزقنَّ

)3(ككأْي:كمفىكلملؤم نَي،كولمتفىكهَوكبامكنةاُهكمْنكأعللضكلاكّفةر،كومّزقهة،كونةفَحكعِنكلإلسالمكولملسرشنَي.كرشحك
لا وويكعىلكصحيحكمسرمك]49/16[.
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وعرضي ووال����دُه،  أب���ي،  ��ٍد م��ن��ك��ْم وق���اُءف���إنَّ  ل��ع��رِض حم��ميّ

تروها ل��ْم  إْن  بنييّتي  ك��داِءثكلُت  كنفْي  م��ْن  ال��نيّ��ق��َع  ت��ث��رُي 

ال��ظيّ��امُءي��ب��اري��َن األع���نيّ���َة م��ص��ع��داٍت األس���ُل  أكتافها  ع��ىل 

ت��ل��طيّ��م��ه��نَّ ب��اخل��م��ِر ال��نيّ��س��اُءت��ظ��لُّ ج��ي��ادن��ا م��ت��م��طيّ��راٍت

اعتمرنا ع��نيّ��ا  أع��رض��ت��ُم  الغطاُءف���إْن  وانكشَف  الفتُح،  وك��اَن 

ي��وٍم ل��ض��راِب  ف��اص��ب��روا  ي��ش��اُءوإاليّ  م����ْن  ف��ي��ِه  اهلل  ي��ع��زُّ 

عبدًا أرس��ل��ُت  ق��ْد  الله  خفاُءوق���اَل  ب��ِه  ل��ي��َس  احل���قَّ  ي��ق��وُل 

جندًا ��رُت  ي��سيّ ق��ْد  ال��ل��ه  الليّقاُءوق���اَل  عرضتها  األن��ص��اُر  ه��ُم 

معدٍّ م���ْن  ي���وٍم  ك���لِّ  ف��ي  هجاُءل��ن��ا  أْو  ق��ت��اٌل،  أْو  س��ب��اٌب، 

منكْم الله  رس��وَل  يهجو  وي��م��دح��ُه، وي���ن���رصُه، س���واُءفمْن 

فينا ال��ل��ه  رس����وُل  كفاُءوج��ب��ري��ٌل  ل��ُه  ليَس  ال��ق��دِس  وروُح 

كملسو هيلع هللا ىلصكحلّسةَن:ك»اهجهْم، وجربيُل معَك«)1).  وعِنكلاربلِءكبِنكعةزٍبكLكقةَل:كقةَلكلا ّبيُّ

فيِه،ك أنشُدك ي شُد،كفقةَل:ك  ُتك كعشُلكيفكلملسجِد،كوحّسةُنك لملسّيِبكقةَل:كملَّ بِنك وعْنكسعيِدك

وفيِهكمْنكهَوكخرٌيكم َك.

كلاتفَتكإىلكأيبكهليلَة،كفقةَل:كأنشدَككبةهللكأسشعَتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»أجْب عنيّي،  ثمَّ

دُه بروِح القدِس«. الليّهمَّ أييّ

قةَل:كنعْم)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3213[،كومسرمك]2486[.

)2(ككرولهكلابخةريك]3212[،كومسرمك]2485[.
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من فوائد احلديث:

فيِه:كجولزكإنشةدكلاّشعلكيفكلملسجدكإذلك ةَنكمبةحًة،كولستحبةبهكإذلك ةَنكيفكممةدحكلإلسالِمكوأهرِه،ك
أْوكيفكهجةِءكلاكّفةِر،كولاّتحليِضكعىلكقتةهلْم،كأْوكحتقريهْم،كونحوكذاَك،كوهكذلك ةَنكمعُلكحّسةَن.ك

وفيِه:كلستحبةُبكلاّدعةِءكملْنكقةَلكمعلًلكمْنكهذلكلا ّوعك)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكمّكَاكيفكعشلِةكلاقضةِء،كوعبُدكلهللكبُنكرولحَاك كلا ّبيَّ وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ
بنَيكيديِهكيشيش،كوهَوكيقوُل:

سبيلِه ع��ْن  اِر  الكفيّ بني  تنزيلِهخليّوا  ع��ىل  ن��رضب��ك��ْم  ال��ي��وَم 

مقيلِه ع��ْن  ال��ه��اَم  ي��زي��ُل  خليلِهض��رب��ًا  ع��ْن  اخل��ل��ي��َل  وي��ذه��ُل 

فقةَلكاُهكعشُل:كيةكلبَنكرولحَاكبنَيكيدْيكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كويفكحلِمكلهللكتقوُلكلاّشعَل!.

كملسو هيلع هللا ىلص: »خلِّ عنُه يا عمُر، فلهَي أرسُع فيهْم مْن نضِح النيّبِل«)2).  فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

وكلّف زيَد بن ثابٍت بتعلّم لغة اليهود: 

كملسو هيلع هللا ىلصكلملدي َا.كقةَلكزيٌد:كذهَبك كأبةُهكزيَدكبنكثةبتكأخربُهكأّنُهكمّلةكقدَمكلا ّبيُّ عْنكخةرجَاكبِنكزيٍدكأنَّ
كملسو هيلع هللا ىلص،كفأعجَبكيب. يبكإىلكلا ّبيِّ

فقةاول:كيةكرسوَلكلهلل،كهذلكغالٌمكمْنكب يكلا ّّجةِركمعُهكممّةكأنزَلكلهللكعريَككبضَعكعرشَةكسورًة.

كملسو هيلع هللا ىلص. فةستقلأين،كفقلأُتك)ق(.كفأعجَبكذاَككلا ّبيَّ

وقةَل:ك»يا زيُد، تعليّْم يل كتاَب هيوَد، فإينيّ واهلل ما آمُن هيوَد عىل كتاب«)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]46/16[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2847[،كولا سةئيك]2873[،كوصححهكلألابةينكيفكخمترصكلاشامئلك]210[.

)3(ككأْي:كالكيفكقللءتـِه،كوالكيفك تةبتـِه،كفأخـةُفكإْنكأملتكهيودّيـًةكبأْنكيكتَبكم ّيك تةبًةكإىلكلايهـوِدكأْنكيزيَدكفيِهكأْوك
،كفيزيَدكوي قَصكفيِه.كحتفاكلألحوذيك]413/7[. ي قَص،كوأخةُفكإْنكجةَءك تةٌبكمَنكلايهوِد،كفيقلأُهكهيوديٌّ
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قةَلكزيٌد:كفتعّرشُتك تةهبْمكمةكمّلْتكيبكمخَسكعرشَةكايرًاكحّتىكحذقتُه)1).

فك ُتكأ تُبكاُهكإذلك تَب،كوأقلُأكاُهكإذلك تَبكإايِه)2).

وهذا لاتعّرم لارسيُع يدلُّ عىل ذ ةٍء، وفط ٍا عجيبٍا، خةّصًا مع صغل س ه.

ولذلك قةل لاذهبيُّ ع ه: »وقد قتَل أبوُه قبَل لهلجلِة يوم بعةٍث، فليّبَ زيٌد يتياًم، و ةن أحَد 
لألذ يةِء«)3). 

كلا ةسكذ ةًء،كتعّرَمكاسةَنكهيود،كو تةهبمك وقةلكلبُنك ثري:ك»وقدك ةَنكزيُدكبُنكثةبٍتكمنكأمدِّ
يفكمخسَاكعرشكيومًة...كوتعّرمكلافةرسّياكمنكرسوِلك رسىكيفكثامنيَاكعرَشكيومًة،كوتعّرَمكلحلبشّيَا،ك

ولالومّيَا،كولاقبطّياكمنكخّدلمكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص«)4). 

ولذلك جعله النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من كتيّاب الوحي: عِنكلاربلِءكبنكعةزٍبكLكقةَل:كمّلةكنزاْت:ك)الك
يستويكلاقةعدوَنكمَنكلملؤم نَيكولملجةهدوَنكيفكسبيِلكلهلل(.

واِة«. واِة، والكتِف، أِو الكتِف والديّ كملسو هيلع هللا ىلص: »ادُع يل زيدًا، وليجْئ بالليّوِح، والديّ قةَلكلا ّبيُّ

مكتوٍمك ك أمِّ بُنك كملسو هيلع هللا ىلصكعشلوك لا ّبيِّ لاقةعدوَن(،كوخرَفكظهِلك يستويك )الك »اكتْب«:  قةَل:ك ك ثمَّ
لألعشىكقةَل:كيةكرسوَلكلهلل،كفامكتأملين؛كفإيّنكرجٌلكرضيُلكلابرِص؟

ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  مكةهنة:ك ف زاْتك
ڀ[ ]لا سةء:95[)5). 

)1(ككأْي:كعلفته،كوأتق ته،كوعرشته.كعونكلملعبودك]56/10[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2715[،كوأبوكدلودك]3645[،كوعّرقهكلابخةريكيفك تةبكلألحكةمكمنكصحيحهكبصيغاك

لجلزم،كوصّححهكلألابةينكيفكحتقيقكلملشكةةك]4659[.
)3(ككسريكأعالمكلا بالءك]427/2[.

)4(ككلابدلياكولا هةياك]8 /33[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4990[،كومسرمك]1898[.
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وهلذهكلاصفةتكلاتيكتّتعكهبةكزيدكلختةرهكلاصّديُقكجلشعكلاقلآن.

كعشَلكأتةينك كأبوكبكٍلكمقتَلكأهِلكلاياممِا،كوع دُهكعشُل،كفقةَلكأبوكبكٍل:كإنَّ قةلكI:كأرسَلكإيلَّ

كلاقتُلكبةاقّللِءكيفكلملولطِن،ك كيوَمكلاياممِاكبةا ّةِس،كوإيّنكأخشىكأْنكيستحلَّ كلاقتَلكقِدكلستحلَّ فقةَل:كإنَّ

فيذهَبك ثرٌيكمَنكلاقلآِنكإاّلكأْنكجتشعوُه،كوإيّنكألرىكأْنكجتشَعكلاقلآَن.

قةَل:كأبوكبكٍل:كقرُتكاعشَل:ك يَفكأفعُلكميئًةكملْكيفعرُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟ك

فقةَلكعشُل:كهَوكولهللكخرٌي.ك

فرْمكيزْلكعشُلكيللجع يكفيِهكحّتىكرشَحكلهللكاذاَككصدري،كورأيُتكلّاذيكرأىكعشُل.ك

كعةقٌل،ك قةَلكزيُدكبُنكثةبٍت:كوعشُلكع دُهكجةاٌسكالكيتكّرُم،كفقةَلكأبوكبكٍل:كإّنَككرجٌلكمةبٌّ

والكنّتهشَك،ك  َتكتكتُبكلاوحَيكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفتتّبِعكلاقلآَنكفةمجعُه.

كممّةكأملينكبِهكمْنكمجِعكلاقلآِن. قةلكزيد:كفولهللكاْوك ّرف يكنقَلكجبٍلكمَنكلجلبةِلكمةك ةَنكأثقَلكعيلَّ

كملسو هيلع هللا ىلص؟ قرُت:ك يَفكتفعالِنكميئًةكملْكيفعرُهكلا ّبيُّ

فقةَلكأبوكبكٍل:كهَوكولهللكخرٌي.كفرْمكأزْلكأرلجعُهكحّتىكرشَحكلهللكصدريكاّرذيكرشَحكلهللكاُهك

صدَركأيبكبكٍلكوعشَل،كفقشُت،كفتتّبعُتكلاقلآَنكأمجعُهكمَنكلاّلقةِع،كولأل تةِف،كولاعسِب،كوصدوِرك

لاّلجةِل...لحلديث)1). 

فائدة: 

كبنكأيبكطةاٍبكIكقةَل:ك»أعظُمكلا ّةِسكأجلًلكيفكلملصةحِفكأبوكبكٍل،كرمحُاكلهللكعىلك عنكعيلِّ

أيبكبكٍل،كهَوكأّوُلكمْنكمجَعكبنَيكلاّروحنِي«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]4679[.
)2(ككرولهكأبوكبكلكبنكأيبكدلودكيفكلملصةحفك]49/1[،كوحس هكلبنكحجلكيفكفتحكلابةريك]12/9[.
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مةك بخالفك بإمةمتهك ولعرتلفهك اه،ك ولحرتلمهك L،ك بكلك كأليبك عيلٍّ ك عىلكحبِّ ك يدلُّ وهذلك

تزعشهكلاّلولفُضكلاكّذلبوَن.

وكلّف معاَذ بن جبل بأن يكون قاضياً عىل أهل اليمن:

ا بوغكمعةِذكبِنكجبٍلكIكيفكمعلفِاكلحلالِلكولحلللِمكواّلهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاقضةَءكعىلكأهِلك

لايشِن.

،ك عِنكلألسوِدكبِنكيزيَدكقةَل:كأتةنةكمعةُذكبُنكجبٍلكبةايشِنكمعّراًمكوأمريًل،كفسأا ةُهكعْنكرجٍلكتويّفَ

وتلَككلب تُه،كوأختُه،كفأعطىكلالب َاكلا ّصَف،كولألخَتكلا ّصَف)1). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمّلةكأرلَدكأْنك وعْنكأنةٍسكمْنكأهِلكمحَصكمْنكأصحةِبكمعةِذكبِنكجبٍلكIكأنَّ

يبعَثكمعةذًلكإىلكلايشِنكقةَل:ك»كيَف تقيض إذا عرَض لَك قضاٌء؟«.

قةَل:كأقيضكبكتةِبكلهلل.

قةَل:ك»فإْن ملْ جتْد يف كتاِب اهلليِّ؟«.

قةَل:كفبس ِّاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

قةَل:ك»فإْن ملْ جتْد يف سنيِّة رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف كتاِب اهلليِّ؟«.

قةَل:كأجتهُدكرأيي،كوالكآاو.

َق رسوَل رسوِل اهلل ملا يريض  اليّذي وفيّ »احلمُد هلليِّ  فرضَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكصدرُه،كوقةَل:ك

رسوَل اهلل«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6734[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3592[،كولارتمذيك]1327[،كوصححهكلبنكلاقيمكيفكإعالمكلملوقعنيك]155/1[،كوقةلكلبنك
 ثري:ك»هوكحديثكحسـنكمشـهوٌركلعتشدكعريهكأئشُاكلإلسالمكيفكإثبةِتكأصلكلاقيةس«،كوضّعفهكلابخةري،=ك



463 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

وأرسل مصعَب بن عمرٍي إىل املدينِة للدعوة:

يعّرُمكلملسرشنيكمبةدئك أّوَلكسفرٍيكاه،ك لملدي ِا،كوايكونك فةختةركمصعبكبنكعشريكمعّراًمكإىلك

لاديِن،كوتعةايمكلإلسالم،كويقلئهمكلاقلآنكلاكليم،كويدعوكإىلكرصلطكلهللكلاعزيِزكلحلشيِد؛كواذاكك

سّشوُهكبةملقلِئ)1). 

كلملدي اكفتحْتكبةاقلآن،كوايسكبةاسيِف. وهبذلكيعرُمكأنَّ

كمكتوٍم،ك عنكلاربلَءكبَنكعةزٍبكLكقةَل:كأّوُلكمْنكقدَمكعري ةكمصعُبكبُنكعشرٍي،كولبُنكأمِّ

و ةنةكيقلئةِنكلا ّةَس..لحلديث)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيتاُر الّنجباء؛ لتكليفهم باملهاّمت الصعبة: 

فكّرَفكعرّيًةكبةملبيِتكيفكفللمهكايرَاكلهلجلِة:كفع دمةكلجتشعْتكقليٌشكيفكدلركلا ّدوِة،كوأمجعولك

كملسو هيلع هللا ىلص،كولاتخّرصكم ه؛كأوحىكلهللكتعةىلكا بّيهكملسو هيلع هللا ىلصكبذاك. عىلكقتلكلا بيِّ

كبنكأيبكطةابكأنكي ةَمكيفكفللمهكترَككلاريرَا،كولألعدلُءكقدكأحةطولكبةابيِتكيرتّبصونك فأملكعيلَّ

كلألعدلَءك به؛كايقتروه،كف ةَمكIكيفكفللِشكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوهوكيعرُمكلألخطةَركلاتيكتكت فه،كوأنَّ

الكيفّلقونكبي هكوبنَيكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكمضجعه،كفرلّبامكيقترونهكظ ًّةكم همكأّنُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)3). 

والكيقدُمكعىلكذاَككإالكأبطةُلكلاّلجةِل،كومجعةهنم؛كوهلذلكوقعكلختيةُركرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهلذهك

،كوإْنك ةَنكلافقهـةُءك ّرهْمكيذ لونُهكيفك تبهْم،كويعتشدوَنكعريِه،ك :ك»الكيصحُّ =كولارتمـذي،كوقـةَلكلبُنكلجلوزيُّ
وإْنك ةَنكمع ةُهكصحيحًة«،كوقةلكلألابةين:»م كل«.ك

ي ظل:كلاترخيصكلحلبريك]447/4[،كلاعرلكلملت ةهياك]273/2[،كحتفاكلاطةابكبشعلفاكأحةديثكخمترصكلبنك
لحلةجبك]125/1[،كفتحكلاغفةركلجلةمعكألحكةمكس اكنبي ةكلملختةرك]2057/4[،كلاضعيفاك]881[.

)1(ككي ظُل:كلاسريةكلا بوياك]434/1[كالبنكهشةم.
)2(ككرولهكلابخةريك]3925[.

)3(ككي ظل:كلاسريةكلا بوياك]482/1[كالبنكهشةم.
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كبِنكأيبكطةابكI،كو ّرفهكهبذهكلملغةملةكعنكمعلفٍا،كودرليٍاكملولهبه،ك لملهشاكلاشةّقاكعىلكعيلِّ

.Iوقدرلتهك

و ذاككلختةَركرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعرّيًةكIكيومكخيرَب؛كحلشلكلالليِا.

ويأيتك لألعدلء،ك صفوفك بنيك ايدخلك I؛ك لايامنك بنك حذيفاك لألحزلبك يومك ولختةرك

بخربهم.

رأيتْمك لهللِّ،ك عبِدك أبةك يةك رجٌل:ك فقةَلك حذيفَا،ك ع َدك قةَل:ك  ّةك أبيِهك عْنك ك لاّتيشيِّ إبللهيَمك عْنك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوصحبتشوُه؟.

قةَل:كنعْمكيةكلبَنكأخي.

قةَل:كولهللكاْوكأدر  ةُهكمةكتل  ةُهكيشيشكعىلكلألرِض،كوجلعر ةُهكعىلكأع ةق ة،كواقةترُتكمعُه،ك

وأبريُت.

فقةَلكحذيفُا:كأنَتك  َتكتفعُلكذاَك!كولهللكاقْدكرأيت ةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةخل دِق،كوأخذت ةك

»أال رجٌل  إاي ة،كفقةَل:ك لاتفَتك ك ثمَّ لاّريِلكهوّيًة،ك )1)،كفصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمَنك ك ريٌحكمديدٌةكوقلٌّ

يأتيني بخرِب القوِم، جعلُه اهلل معي يوَم القيامِة«.

فسكت ة،كفرْمكجيبُهكم ّةكأحٌد.

كلاتفَتكإاي ة،كفقةَل:ك»أال رجٌل يأتينا بخرِب القوِم،  كصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهوّيًةكمَنكلاّريِل،كثمَّ ثمَّ

جعلُه اهلل معي يوَم القيامِة؟«.

فسكت ة،كفرْمكجيبُهكم ّةكأحٌد.

كقةَل:ك»أال رجٌل يأتينا بخرِب القوِم، جعلُه اهلل معي يوَم القيامِة؟«. ثمَّ

)1(ككلاقل:كلاربد.
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فسكت ة،كفرْمكجيبُهكم ّةكأحٌد،كمَعكمّدِةكلخلوِف،كومّدِةكلجلوِع،كومّدِةكلاربِد.

فقةَل:ك»قْم يا حذيفُة، فأتنا بخرِب القوِم«.

فرْمكأجْدكبّدًلكإْذكدعةينكبةسشيكأْنكأقوَم.

كميئًةكحّتىكتأتي ة. قةَل:كيةكحذيفُا،كلذهْب،كفةدخْلكيفكلاقوِم،كفةنظْلكمةكيفعروَن،كوالكحتدثنَّ

فراّمكوّايُتكمْنكع دِه،كجعرُتك أّنامكأميشكيفكمّحةٍمكحّتىكأتيتهْم.

كهلْمكقدٌر،كوالكنةٌر،كوالكب ةٌء. فدخرُتكيفكلاقوِم،كولاّليُحكوج وُدكلهللكتفعُلكمةكتفعُل،كالكتقلُّ

فقةَمكأبوكسفيةَنكبُنكحلٍب،كفقةَل:كيةكمعرَشكقليٍش،كاي ظْلكلملٌؤكمْنكجريسُه.

فقةَلكحذيفُا:كفأخذُتكبيِدكلاّلجِلكلّاذيكإىلكج بي،كفقرُت:كمْنكأنَت؟.

قةَل:كأنةكفالُنكبُنكفالٍن.

كقةَلكأبوكسفيةَن:كيةكمعرَشكقليٍش،كإّنكْمكولهللكمةكأصبحتْمكبدلِركمقةٍم،كاقْدكهرَككلاكللُع،ك ثمَّ
كا ةك وأخرفت ةكب وكقليظَا،كبرغ ةكم هْمكلّاذيكنكلُه،كواقي ةكمْنكهذِهكلاّليِحكمةكتلوَن،كولهللكمةكتطشئنُّ

قدٌر،كوالكتقوُمكا ةكنةٌر،كوالكيستشسُككا ةكب ةٌء،كفةرحترول؛كفإيّنكملحتٌل.

كرضبُه،كفوثَبكعىلكثالٍث،كفامكأطرَقكعقةاُهك كقةَمكإىلكمجرِهكوهَوكمعقوٌل،كفجرَسكعريِه،كثمَّ ثمَّ
إاّلكوهَوكقةئٌم.

فوضعُتكسهاًمكيفك بِدكلاقوِس،كفأردُتكأْنكأرميُه،كفذ لُتكقوَلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتدْث 
شيئًا حتيّى تأتيني«،كواْوكرميتُهكألصبتُه.

كرجعُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنةكأميشكيفكمثِلكلحلاّمِم. قةَلكحذيفُا:كثمَّ

فراّمكأتيتُه،كفأخربتُهكبخرِبكلاقوِم،كوفلغُت،كقلرُت.ك]أْي:كبلدت[.

فأابس يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكفضِلكعبةءٍةك ةنْتكعريِهكيصيّلكفيهة،كفرْمكأزْلكنةئاًمكحّتىكأصبحُت.
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فراّمكأصبحُتكقةَل:ك»قْم يا نوماُن«)1). 

قوله:ك)جعرُتك أّنامكأميشكيفكمّحةٍمكحّتىكأتيتهْم(.كيع ي:كأّنُهكملْكجيدكلاربَدكلّاذيكجيدُهكلا ّةس،ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كوذهةبهكفيامكوّجهُهك والكمْنكترَككلاّليِحكلاّشديدِةكميئًة؛كبْلكعةفةُهكلهللكم ُهكبرب ِاكإجةبتهكار ّبيِّ

اُه،كودعةئِهكملسو هيلع هللا ىلصكاُه.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكرجَع،كووصَلكعةَدك كذاَككلاّرطُفكبِه،كومعةفةتهكمَنكلاربدكحّتىكعةَدكإىلكلا ّبيِّ ولستشلَّ

إايِهكلاربُدكلّاذيكجيدُهكلا ّةس،كوهذِهكمْنكمعجزلِتكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. 

وافظاكلحلاّممكعلبّيا،كوهَوكمذّ لكمشتّقكمْنكلحلشيم،كوهَو:كلملةءكلحلةّر)2). 

كلملتأّزم،كمديِدك »فكةَنكلختيةُركحذيفَاكبِنكلايامِنكIكهلذهكلملهّشِاكلاشةّقِاكولخلطريِة،كويفكذاككلجلوِّ

.Iلابالء،كعظيِمكلملحِن،ك ةنكلختيةرًلكعنكعرٍمكمنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبقدرلِت،كومولهِبكحذيفَاك

بنَيكلألحزلِبكيفكمّدِةك بشهّشته،كودخلك لاعريِمك لملغةمِلك ك لافدلئيِّ فيهكصفةُتك لجتشعْتك فقدك

يبةيل،ك الك وهوك لجلهةِت،ك مجيِعك منك لملخةطُلك تكت فهك لاذيك ك لافدلئيِّ دخوَلك لاربِدك ومّدِةك لاظالِم،ك

كلافؤلد،كمتامسككلاشخصّيا،كخبريًلكيفكترصيِفكلألموِرك فكةنكثةبَتكلايقنِي،كرلسَخكلإليامِن،كز يَّ

إذلكتأّزمْت،كرسيَعكلابةدرِة«)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يظهُر ويبنّيُ مكانتهم بني أصحابه:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكسيفًةكيوَمكأحٍد،كفقةَل:ك»مْن يأخُذ منيّي  عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

هذا؟«.

كإنسةٍنكم هْمكيقوُل:كأنةكأنة. فبسطولكأيدهيْمك لُّ

)1(ككرولهكمسرمك]1788[،كوأمحدك]22823[،كوهذلكلاسيةقكجمشوٌعكمنكروليتيهام.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]146/12[.

)3(ككحمشدكرسولكلهللك]197/4[كملحشدكصةدقكعلجون،كبترصفكيسري.
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ِه؟«. قةَل:ك»فمْن يأخذُه بحقيّ

فأحجَمكلاقوُم.

فقةَلكسامُككبُنكخلمَاكأبوكدجةنَا:كأنةكآخذُهكبحّقِه.

فأخذُه،كففرَقكبِهكهةَمكلملرش نَي)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يثين عليهم با فيه من الّصفات املتميزة:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

تي أبو بكٍر. تي بأميّ »أرحُم أميّ

هْم يف ديِن اهلل عمُر. وأشديّ

وأصدقهْم حياًء عثامُن.

وأقضاهْم عيلُّ بُن أب طالٍب.

وأقرؤهْم لكتاِب اهلل أبُّ بُن كعٍب.

وأعلمهْم باحلالِل واحلراِم معاُذ بُن جبٍل.

وأفرضهْم زيُد بُن ثابٍت.

اِح«)2).  ِة أبو عبيدَة بُن اجلريّ ٍة أمينًا، وأمنُي هذِه األميّ أال وإنَّ لكلِّ أميّ

ومن ذلك ثناؤه عىل سلمَة بِن األكوِع عىل ما قام به:

عنكسرشَاكبِنكلأل وِعكIكقةل:كقدم ةكلحلديبيَاكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كونحُنكأربَعكعرشَةك
مةئًا،كوعريهةكمخسوَنكمةًةكالكتلوهية.

)1(ككرولهكمسرمك]2470[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3791[،كولبنكمةجاك]155[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]895[.
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فسقي ة،ك فجةمْتك فيهة،ك بصَقك وإّمةك دعة،ك فإّمةك لاّل ّيِا)1)،ك جبةك عىلك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك فقعَدك

ولستقي ة.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدعةنةكاربيعِاكيفكأصِلكلاّشجلِة. كإنَّ ثمَّ

كبةيع،كوبةيَع. فبةيعتُهكأّوَلكلا ّةِس،كثمَّ

حّتىكإذلك ةَنكيفكوسٍطكمَنكلا ّةِسكقةَل:ك»بايْع يا سلمُة«.

قرُت:كقْدكبةيعتَككيةكرسوَلكلهللكيفكأّوِلكلا ّةِس.

قةَل:ك»وأيضًا«.

قةَل:كورآينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعزالًك-كيع يكبغريكسالحك-كفأعطةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحجفًاكأْوك

درقًا)2).

كبةيَعكحّتىكإذلك ةَنكيفكآخِلكلا ّةِسكقةَل:ك»أال تبايعني يا سلمُة؟«. ثمَّ

قرُت:كقْدكبةيعتَككيةكرسوَلكلهللكيفكأّوِلكلا ّةِس،كويفكأوسِطكلا ّةِس.

قةَل:ك»وأيضًا«.

فبةيعتُهكلاّثةاثَا)3). 

كقةَلكيل:ك»يا سلمُة أيَن حجفتَك، أْو درقتَك اليّتي أعطيتَك؟«. ثمَّ

قرُت:كيةكرسوَلكلهللكاقي يكعّشيكعةمٌلكعزالً،كفأعطيتُهكإّيةهة.

)1(ككلجلبة:كهَيكمةكحولكلابئل،كوأّمةكلاّل ّي:كفهَوكلابئل.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]175/12[
)2(ككمهةكمبيهتةِنكبةارّتِس.

)3(ككقةَلكلبنكلمل ري:كلحلكشاكيفكتكللرهكلابيعاكاسرشاكأّنُهك ةَنكمقدلمًةكيفكلحللب،كفأّ دكعريِهكلاعقدكلحتيةطًة.كقةلكلبنك
حجل:كأْوكألّنُهك ةَنكيقةتلكقتةلكلافةرسكولاّللجلكفتعّددْتكلابيعاكبتعّدِدكلاّصفا.كفتحكلابةريك]119/6[.
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ُل: الليّهمَّ أبغني حبيبًا هَو أحبُّ إيلَّ  فضحَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:ك»إنيَّك كاليّذي قاَل األويّ
مْن نفيس«.

كلملرش نَيكرلسرونةكلاّصرَح،كحّتىكمشىكبعض ةكيفكبعٍضكولصطرح ة. كإنَّ ثمَّ

فراّمكلصطرح ةكنحُنكوأهُلكمّكَا،كولخترَطكبعض ةكببعٍض،كأتيُتكمجلًة،كفكسحُتكمو هة)1)،ك
فةضطجعُتكيفكأصرهة.ك

فأبغضتهْم،ك يقعوَنكيفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك مّكَا،كفجعرولك أهِلك مْنك أربعٌاكمَنكلملرش نَيك فأتةينك
فتحّواُتكإىلكمجلٍةكأخلى.

وعّرقولكسالحهْم،كولضطجعول.

فبي امكهْمك ذاَككإْذكنةدىكم ةٍدكمْنكأسفِلكلاولدي:كيةكارشهةجليَنكقتَلكلبُنكزنيٍم.

كمددُتكعىلكأوائَككلألربعِاكوهْمكرقوٌد،كفأخذُتكسالحهْم،كفجعرتُهك فةخرتطُتكسيفي،كثمَّ
ضغثًةكيفكيدي)2).

كقرُت:كولّاذيك ّلَمكوجَهكحمّشٍدكالكيلفُعكأحٌدكم كْمكرأسُهكإاّلكرضبُتكلّاذيكفيِهكعي ةُه. ثمَّ

كجئُتكهبْمكأسوقهْمكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. ثمَّ

وجةَءكعّشيكعةمٌلكبلجٍلكمَنكلاعبالِت)3)كيقةُلكاُهكمكلٌز،كيقودُهكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكفلٍسك

جمّفٍفكيفكسبعنَيكمَنكلملرش نَي)4). 

)1(ككأْي:ك  ستكمةكحتتهةكمَنكلاّشوك.
)2(ككلاّضغث:كلحلزما.

)3(ككلاعبالت:كمْنكقليش،كهْمكأمّياكلألصغلكوأخولُهكنوفلكوعبدكلهللكبنكمشسكبنكعبدكم ةٍفكنسبولكإىلكأّمكهلْمكمْنك
ب يكتيمكلسشهة:كعبراكب تكعبيد.ك

رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]177/12[.
)4(ككأْي:كعريِهكجتفةٍف،كوهَوكثوبكيربسُهكلافلسكايقيُهكمَنكلاّسالح.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]177/12[.



تعامالت النبي 470

ف ظَلكإايهْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»دعوهْم، يكْن هلْم بدُء الفجوِر وثناُه«.

فعفةكع هْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنزَلكلهلل:ك]ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ[ك]لافتح:24[كلآليَاك ّرهة.

كخلج ةكرلجعنَيكإىلكلملدي ِا،كف زا ةكم زالًكبي  ةكوبنَيكب يكحليةَنكجبٌل،كوهُمكلملرش وَن. ثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكوأصحةبِه. فةستغفَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكملْنكرقَيكهذلكلجلبَلكلاّريرَا،ك أّنُهكطريعٌاكار ّبيِّ

قةَلكسرشُا:كفلقيُتكترَككلاّريرَاكمّلتنِي،كأْوكثالثًة.

كقدم ةكلملدي َا. ثمَّ

فبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبظهلِهكمَعكربةٍحكغالِمكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنةكمعُه.

كقْدك وخلجُتكمعُهكبفلِسكطرحَاكأنّديِهكمَعكلاّظهِل)1)،كفراّمكأصبح ةكإذلكعبُدكلاّلمحِنكلافزلريُّ

أغةَركعىلكظهِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفةستةقُهكأمجَع،كوقتَلكرلعيُه.

ك أنَّ لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك وأخرْبك لهلل،ك عبيِدك بَنك طرحَاك فأبرغُهك لافلَس،ك هذلك خْذك ربةُحك يةك فقرُت:ك

لملرش نَيكقْدكأغةرولكعىلكرسحِه.

كقشُتكعىلكأ شٍا،كفةستقبرُتكلملدي َا،كفرصخُتكثالَثكرصخةٍتكأسشعُتكمةكبنَيكالبتيهة:ك ثمَّ

يةكصبةحةْه)2)،كيةكصبةحةْه.ك

كخلجُتكيفكآثةِركلاقوِمكأرميهْمكبةا ّبِلكوأرجتُزكأقوُل: ثمَّ

كتلّدكإىلكلمللعى.ك كتلدكلملةءكفرتدكقرياًل،كثمَّ كتلسلكيفكلمللعى،كثمَّ )1(ككومع ةُه:كأْنكيوردكلملةمـياكلملةءكفتسـقىكقرياًل،كثمَّ
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]177/12[.

)2(ككهَيك رشاكتقةلكع دكلست فةِركمْنك ةَنكغةفاًلكعْنكعدّوِه،كو ةنْتكعةدهتْمكيغريوَنكيفكوقتكلاّصبةح،كفكأّنُهكقةَل:ك
تأّهبولكملةكدمهكْمكصبةحًة.ك

كوفيِهكإمعةٌركبأّنُهك ةَنكولسعكلاّصوتكجّدًل،كوحيتشلكأْنكيكونكذاَككمْنكخولرقكلاعةدلِت.كفتحكلابةريك]461/7[.
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����ِع)1)أن�������ا اب��������ُن األك��������وِع ضيّ وال���ي���وُم ي����وُم ال����ريّ

كسهاًمكيفكرحرِه،كحّتىكخرَصكنصُلكلاّسهِمكإىلك تفِه.ك فأحلُقكرجاًلكم هْم،كفأصكُّ

قةل:كقرُت:

����ِعخ��ذه��ا وأن����ا اب����ُن األك����وِع ضيّ وال����ي����وُم ي�����وُم ال����ريّ

كفةرٌسكأتيُتكمجلًة،كفجرسُتكيفكأصرهة،ك فولهللكمةكزاُتكأرميهْم،كوأعقُلكهبْم،كفإذلكرجَعكإيلَّ

كرميتُه،كفعقلُتكبِه،كحّتىكإذلكتضةيَقكلجلبُل،كفدخرولكيفكتضةيقِهكعروُتكلجلبَل،كفجعرُتكأرّدهيْمك ثمَّ

بةحلجةرِة.ك

فامكزاُتك ذاَككأتبعهْمكحّتىكمةكخرَقكلهللكمْنكبعرٍيكمْنكظهِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإاّلكخّرفتُهكورلَءك

ظهلي،كوخّرولكبي يكوبي ُه.

كلّتبعتهْمكأرميهْم،كحّتىكأاقولكأ ثَلكمْنكثالثنَيكبلدًة،كوثالثنَيكرحمًة،كيستخّفوَن. ثمَّ

والكيطلحوَنكميئًةكإاّلكجعرُتكعريِهكآرلمًة)2)كمَنكلحلجةرِةكيعلفهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأصحةبُه.ك

،كفجرسولكيتضّحوَنك حّتىكأتولكمتضةيقًةكمْنكث ّيٍا،كفإذلكهْمكقْدكأتةهْمكفالُنكبُنكبدٍركلافزلريُّ

يع ي:كيتغّدوَن.

وجرسُتكعىلكرأِسكقلٍن)3). 

:كمةكهذلكلّاذيكأرى؟ قةَلكلافزلريُّ

كمـخصًةك ةَنكمـديدكلابخل،كفكةَنكإذلك )1(ككلاّلّضع:كلملللدكهبْمكلاّرئةمكأْي:كلايومكيومكهالككلاّرئةم،كولألصلكفيِهكأنَّ
كبِهكصوَتكلحلرِبكفيطربوَنكم ُهكلاّربن،ك أرلَدكحرَبكنةقتِهكلرتضَعكمْنكثدهيةكائاّلكحيربهةكفيسشُعكجريلنُهكأْوكمْنكيشلُّ

كائيٍم.كفتحكلابةريك]462/7[. فقيَلكذاككاكلِّ
)2(ككآرلم:كهَيكلألعالم،كوهَيكحجةرةكجتشعكوت صبكيفكلملفةزة،كهيتدىكهبة.كلا هةياك]40/1[.

)3(ككجبيلكصغرٌي.كلا هةياك]54/4[.



تعامالت النبي 472

كيشٍءكيفكأيدي ة. قةاول:كاقي ةكمْنكهذلكلاربَحك)1)،كولهللكمةكفةرق ةكم ُذكغرٍسكيلمي ةكحّتىكلنتزَعك لَّ

قةَل:كفريقْمكإايِهكنفٌلكم كْمكأربعٌا.

كم هْمكأربعٌاكيفكلجلبِل. فصعَدكإيلَّ

فراّمكأمك وينكمَنكلاكالِمكقرُت:كهْلكتعلفوين؟ك

قةاول:كال،كومْنكأنَت؟

قرُت:كأنةكسرشُاكبُنكلأل وِع،كولّاذيك ّلَمكوجَهكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلصكالكأطرُبكرجاًلكم كْمكإاّلكأدر تُه،ك

والكيطرب يكرجٌلكم كْمكفيدر  ي.

. قةَلكأحدهْم:كأنةكأظنُّ

فلجعول،كفامكبلحُتكمكةينكحّتىكرأيُتكفولرَسكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيتخّرروَنكلاّشجَل،كفإذلكأّوهلْمك

. ،كوعىلكإثلِهكلملقدلُدكبُنكلألسوِدكلاك ديُّ كعىلكإثلِهكأبوكقتةدَةكلألنصةريُّ لألخلُمكلألسديُّ

فأخذُتكبع ةِنكلألخلِم،كفوّاولكمدبليَن.

قرُت:كيةكأخلُمكلحذرهْمكالكيقتطعوَككحّتىكيرحَقكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأصحةبُه.

،كفالكحتْلك ،كولا ّةَركحقٌّ كلجل َّاكحقٌّ قةَل:كيةكسرشُاكإْنك  َتكتؤمُنكبةهللكولايوِمكلآلخِل،كوتعرُمكأنَّ

بي يكوبنَيكلاّشهةدِة.

فقترُه،ك لاّلمحِن،ك لاّلمحِنكفلسُه،كوطع ُهكعبُدك بعبِدك فعقَلك لاّلمحِن،ك فةاتقىكهَوكوعبُدك فخّريتُه،ك

وحتّوَلكعىلكفلسِه.

وحلَقكأبوكقتةدَةكفةرُسكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعبِدكلاّلمحِن،كفطع ُه،كفقترُه.

)1(ككأْي:كمّدة.
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كحّتىكمةكأرىكورلئيكمْنكأصحةِبك فولّاذيك ّلَمكوجَهكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص؛كاتبعتهْمكأعدوكعىلكرجيلَّ
حمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكغبةرهْمكميئًة،كحّتىكيعداولكقبَلكغلوِبكلاّششِسكإىلكمعٍبكفيِهكمةٌءكيقةُلكاُه:كذوك
كأعدوكورلءهْم،كفخّريتهْمكع ُه)1)،كفامكذلقولكم ُهكقطلًة. قلٍد؛كايرشبولكم ُه،كوهْمكعطةٌش.كف ظلولكإيلَّ

وخيلجوَن،كفيشتّدوَنكيفكث ّيٍا،كفأعدو،كفأحلُقكرجاًلكم هْم،كفأصّكُهكبسهٍمكيفكنغِض)2)ك تفِه.ك

قةل:كقرُت:

����ِعخ��ذه��ا وأن����ا اب����ُن األك����وِع ضيّ وال����ي����وُم ي�����وُم ال����ريّ

قةَل:كيةكثكرتُهكأّمُه،كأ وعُهكبكلَة)3)؟

كنفسِه،كأ وعَككبكلَة. قرُت:كنعْمكيةكعدوَّ

وأردولكفلسنِيكعىلكث ّيٍا)4).

فجئُتكهبامكأسوقهامكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

وحلق يكعةمٌلكبسطيحٍا)5)كفيهةكمذقٌاكمْنكابٍن،كوسطيحٍاكفيهةكمةٌء،كفتوّضأُتكورشبُت.

كأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكعىلكلملةِءكلّاذيكحأّلهتْمكع ُه،كفإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكأخَذكترَكك ثمَّ
كرمٍحكوبلدٍة. كيشٍءكلست قذتُهكمَنكلملرش نَي،كو لَّ لإلبَل،كو لَّ

وإذلكبالٌلكنحَلكنةقًاكمَنكلإلبِلكلّاذيكلست قذُتكمَنكلاقوِم،كوإذلكهَوكيشويكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 
مْنك بدهةكوس ةمهة.

)1(ككأْي:كطلدهتْمكع ُه.
)2(ككلا ّغُض:كأعىلكلاكتف.كوقيَل:كهَوكلاعظمكلاّلقيُقكلّاذيكعىلكطلفه.كلا هةياك]87/5[.

)3(ككأْي:كأنَتكلأل وعكلّاذيك  تكبكلةكهذلكلا ّهةر.
)4(ككمع ةُه:كأتعبومهةكحّتىكأسقطومهةكوتل ومهة.

)5(ككلاّسطيحا:كإنةءكمْنكجرودكسطَحكبعضهةكعىلكبعض،كولملذقا:كقريلكمْنكابنكممزوجكبامٍء.كرشحكلا وويكعىلك
صحيحكمسرمك]181/12[.
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كلاقوَمكعطةٌش،كوإيّنكأعجرتهْمكأْنكيرشبولكسقيهْم،كخّر ي،كفأنتخُبك قرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كإنَّ

مَنكلاقوِمكمةئَاكرجٍل،كفأّتبُعكلاقوَم،كفالكيبقىكم هْمكخمرٌبكإاّلكقترتُه.

فضحَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكبدْتكنولجذُهكيفكضوِءكلا ّةِر.

فقةَل:ك»يا سلمُة أتراَك كنَت فاعاًل؟«.

قرُت:كنعْم،كولّاذيكأ لمَك.

فقةَل:ك»يا ابَن األكوِع، ملكَت؛ فأسجْح)1)، إنيّْم اآلَن ليقروَن يف أرِض غطفاَن«.

فجةَءكرجٌلكمْنكغطفةَنكفقةَل:كنحَلكهلْمكفالٌنكجزورًل،كفراّمك شفولكجردهةكرأولكغبةرًل،كفقةاول:ك

أتة ُمكلاقوُم،كفخلجولكهةربنَي.

التنا سلمُة«)2).  فراّمكأصبح ةكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كاَن خرَي فرساننا اليوَم أبو قتادَة، وخرَي رجيّ

كأعطةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسهشنِي:كسهَمكلافةرِس،كوسهَمكلاّللجِل،كفجشعهامكيلكمجيعًة)3).  ثمَّ

كأردف يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكورلءُهكعىلكلاعضبةِءكرلجعنَيكإىلكلملدي ِا. ثمَّ

فبي امكنحُنكنسرُي،كو ةَنكرجٌلكمَنكلألنصةِركالكيسبُقكمّدًل)4)،كفجعَلكيقوُل:كأالكمسةبٌقكإىلك

لملدي ِا،كهْلكمْنكمسةبٍق.

)1(ككولملع ى:كقدرتكفةعُف،كولاّسجةحُاكلاّسهواُا.كفتحكلابةريك]463/7[.
)2(ككفيِه:كلستحبةبكلاّث ةءكعىلكلاّشجعةنكوسةئلكأهلكلافضةئلكالكسّيامكع دكص يعهْمكلجلشيل،كملةكفيِهكمْنكلارّتغيبك
هلْمكواغريهْمكيفكلإل ثةركمْنكذاَككلجلشيل،كوهذلك ّرهكيفكحّقكمْنكيأمنكلافت اكعريِهكبإعجةٍبكونحوه.كرشحك

لا وويكعىلكصحيحكمسرمك]182/12[.
كلازلئدكعىلكسهمكلاّللجلك ةَنكنفاًل،كوهَوكحقيقكبةستحقةِقكلا ّفلكI؛ك )3(ككقةلكلا ووي:كهذلكحمشولكعىلكأنَّ

ابديِعكص عهكيفكهذِهكلاغزوة.ك
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]183/12[.

)4(ككيع ي:كعدوًلكعىلكلاّلجرنِي.
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فجعَلكيعيُدكذاَك.

فراّمكسشعُتك المُه،كقرُت:كأمةكتكلُمك لياًم،كوالكهتةُبكرشيفًة.

قةَل:كال،كإاّلكأْنكيكوَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللكبأيبكوأّمي،كذرينكفألسةبَقكلاّلجَل.

قةَل:ك»إْن شئَت«.

قرُت:كلذهْبكإايَك.

،كفطفلُت)1)كفعدوُت،كفلبطُتكعريِهكرشفًة)2)كأْوكرشفنِي،كأستبقيكنفيس.ك وث يُتكرجيلَّ

كعدوُتكيفكإثلِه،كفلبطُتكعريِهكرشفًة،كأْوكرشفنِي. ثمَّ

كإيّنكرفعُتكحّتىكأحلقُه،كفأصّكُهكبنَيك تفيه. ثمَّ

قرُت:كقْدكسبقَتكولهلل.

. قةَل:كأنةكأظنُّ

فسبقتُهكإىلكلملدي ِا.ك

فولهللكمةكابث ةكإاّلكثالَثكايةٍل،كحّتىكخلج ةكإىلكخيرَبكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فجعَلكعّشيكعةمٌلكيلجتُزكبةاقوِم:ك

اهتدينا م��ا  ال��ل��ه  ل���وال  ينات��ال��ل��ه  صليّ وال  ق��ن��ا  ت��ص��ديّ وال 

)1(ككأْي:كوثبتكوقفزت.
)2(ككلاـرّشف:كمـةكلرتفَعكمـْنكلألرض،كولملع ى:كحبسـتكنفيسكعـِنكلجلليكلاّشـديدكائاّلكيقطع ـيكلابهل.كرشحك

لا وويكعىلكصحيحكمسرمك]183/12[.



تعامالت النبي 476

استغنينا ما  فضلَك  ع��ْن  القيناونحُن  إْن  األق�����داَم  ف��ث��بيّ��ِت 

وأن�������زل�������ْن س���ك���ي���ن���ًة ع��ل��ي��ن��ا

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن هذا«.

قةَل:كأنةكعةمٌل.

قةَل:ك»غفَر لَك ربيَّك«.

ومةكلستغفَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإلنسةٍنكخيّصُهكإاّلكلستشهَد.

كلهللكاوالكمةكمّتعت ةكبعةمٍل. ف ةدىكعشُلكبُنكلخلّطةِبكوهَوكعىلكمجٍلكاُه:كيةكنبيَّ

فراّمكقدم ةكخيرَب،كخلَجكمركهْمكملحٌبكخيطُلكبسيفِه)1)كويقوُل:

مرحُب أنيّ��ي  خيبُر  علمْت  ُبق��ْد  ��الِح ب��ط��ٌل جم��ريّ  ش��اك��ي ال��سيّ

��ُب ت��ل��هيّ أق���ب���ل���ْت  ال�����ح�����روُب  إذا 

قةَل:كوبلَزكاُهكعّشيكعةمٌلكفقةَل:

عامٌر أنيّ���ي  خيبُر  علمْت  مغامٌرق��ْد  ب��ط��ٌل  ��الِح  ال��سيّ ش��اك��ي 

فلجَعك اُه)2)،ك يسفُلك عةمٌلك عةمٍل،كوذهَبك تلِسك فوقَعكسيُفكملحٍبكيفك فةخترفةكرضبتنِي،ك

سيفُهكعىلكنفسِه،كفقطَعكأ حرُه،كفكةنْتكفيهةكنفسُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكيقواوَن:كبطَلكعشُلكعةمٍل،كقتَلكنفسُه. فخلجُت،كفإذلكنفٌلكمْنكأصحةِبكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكأبكي،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكبطَلكعشُلكعةمٍل. فأتيُتكلا ّبيَّ

قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن قاَل ذلَك«.

)1(ككأْي:كيلفعُهكمّلة،كويضعُهكأخلى.
)2(ككأْي:كيرضبُهكمْنكأسفره.
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قرُت:كنةٌسكمْنكأصحةبَك.

ُه جلاهٌد جماهٌد، قلَّ  تنِي -ومجَع بنَي إصبعيِه-، إنيّ قةَل:ك»كذَب مْن قاَل ذلَك، بْل لُه أجرُه مريّ

عربٌّ مشى هبا مثلُه«)1). 

ايَة رجاًل حيبُّ اهلل ورسولُه، أْو حيبيُّه اهلل  ،كوهَوكأرمُد،كفقةَل:ك»ألعطنيَّ الريّ كأرسر يكإىلكعيلٍّ ثمَّ

ورسولُه«.

فأتيُتكعرّيًة،كفجئُتكبِهكأقودُه،كوهَوكأرمُد،كحّتىكأتيُتكبِهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفبسَقكيفكعي يِه،ك

فربَأ،كوأعطةُهكلاّلليَا.

وخلَجكملحٌبكفقةَل:ك

مرحُب أنيّ��ي  خيبُر  علمْت  ُبق��ْد  ��الِح ب��ط��ٌل جم��ريّ  ش��اك��ي ال��سيّ

��ُب ت��ل��هيّ أق���ب���ل���ْت  ال�����ح�����روُب  إذا 

:ك فقةَلكعيلٌّ

حيدرْه)2) ي  أميّ تني  سميّ اليّذي  املنظرْهأنا  ك��ري��ِه  غ��اب��اٍت  كليِث 

���ن���درْه)3)  ��اِع ك��ي��َل ال���سيّ أوف��ي��ه��ُم ب��ال��صيّ

ك ةَنكلافتُحكعىلكيديه)4).  فرضَبكرأَسكملحٍب،كفقترُه،كثمَّ

كعليّبكيشبهُهكيفكمجيعكصفةتكلاكامل.كوفرّسولكلجلةهٌدكبةجلةدِّكيفكعرشهكوعشره،كأْي:كجلةدٌّكيفكطةعاكلهلل،ك كمع ةُه:كقلَّ )1(ك
ولملجةهدكيفكسبيلكلهللّ،كوهَوكلاغةزي،كوقيل:كمجَعكلاّرفظنِيكتو يدًل.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]169/12[.
)2(ككحيدرةكلسمكاألسِد،كو ةنْتكأّمكعيّلكسّشتُهكأّولكوالدتهكأسدًلكبةسِمكجّدهكألّمِهكأسدكبنكهشةمكبنكعبدكم ةٍف،ك

و ةَنكأبوكطةابكغةئبًةكفراّمكقدَمكساّمُهكعرّيًة.ك
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]185/12[.

)3(ككمع ةُه:كأقتلكلألعدلءكقتاًلكولسعًةكذريعًة،كولاّس درة:كمكيةلكولسع.
)4(ككرولهكمسرمك]1807[.
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قال النووي:ك»يفكهذلكلحلديثكأربُعكمعجزلٍتكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:

إحدلهة:كتكثرُيكمةِءكلحلديبيِا.

.Iك ولاّثةنيُا:كإبللُءكعنِيكعيلٍّ

ولاّثةاثُا:كلإلخبةُركبأّنُهكيفتُحكلهللكعىلكيديِه.

ولاّللبعُا:كإخبةرهكملسو هيلع هللا ىلصكبأهّنْمكيقلوَنكيفكغطفةن،كو ةَنك ذاَك«)1). 

وكاَن يقّرهم عىل استنباطاهتم البديعِة:

فيهةك فوقَعك األسِد،ك زبيًا)2)ك فةحتفلولك بةايشِن،ك Iك ةَنك عرّيًةك ك أنَّ لملعتشِلك بِنك عنكح ِشك
لألسُد،كفبي ةكهمكيتطرعونكفيهةكإْذكسقَطكرجٌل،كفتعّرَقكبآخَل،كوتعّرَقكلآلخُلكبآخَل،كوتعّرَقكلآلخُلك

بآخَل،كوتعّرَقكلآلخُلكبآخَلكحّتىكصةرولكأربعًا،كفجلحهْمكلألسُدكفيهة.

فةنتدَبكاُهكرجٌلكبحلبٍا،كفقترُه،كومةتولكمْنكجللحتهْمك ّرهْم.

قةَل:كفت ةزعولكيفكذاَككحّتىكأخذولكلاّسالَح.

بي كْمك أقيضك إيّنك ،ك حيٌّ لهللكملسو هيلع هللا ىلصك ورسوُلك تقةترول،ك أْنك تليدوَنك فقةَل:ك I،ك ك عيلٌّ فأتةهْمك
كملسو هيلع هللا ىلص،كفيكوَنكهَوك قضةًءكإْنكرضيتْمكفهَوكلاقضةُء،كوإاّلكحجَزكبعضكْمكعْنكبعٍضكحّتىكتأتولكلا ّبيَّ
لابئَلكربَعك لّاذيَنكحفلولك اُه،كلمجعولكمْنكقبةئِلك ك بي كْم،كفشْنكعدلكبعَدكذاَككفالكحقَّ لّاذيكيقيضك
ديٍا،ك ثرَثك وارّثةينك ديٍا،ك ربَعك األّوِلك فقىضك ولاّديَاك ةمرًا،ك لاّديِا،ك ونصَفك لاّديِا،ك وثرَثك لاّديِا،ك

وارّثةاِثكنصَفكديٍا،كوارّللبِعكلاّديَاك ةمرًا.

كملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكع َدك لا ّبيَّ فأتولك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيِّ قةَل:كفليَضكبعضهْم،كو لَهكبعضهْم،كفةرتفعولكإىلك

مقةِمكإبللهيَم،كفقّصولكعريِهكلاقّصَا.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]186/12[.
)2(ككوهىكحفلةكحتفلكاألسدكإذلكأرلدولكصيده،كويغطىكرأسهةكبامكيسرتهةكايقَعكفيهة.كلا هةياك]295/2[
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فقةَل:ك»أنا أقيض بينكْم«كولحتبى.

كعرّيًةكقىضكفي ة،كفقّصولكعريِهكلاقّصَا،كفأجةزُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1).  فقةَلكرجٌلكمَنكلاقوِم:كإنَّ

بةاتدلفِعكعىلكلحلفلِةكمنكلحلةرضينكعريهة،كهلمك لملقتوانَيكخطًأك وذاككألنكهؤالِءكلألربعَاك

لاّديةُتكعىلكمنكحرَضكعىلكوجِهكلخلطأ.

ولألّوُلكمقتوٌلكبةملدلفعِا،كوهوكقةتٌلكثالثًاكبةملجةذبِا،كفرهكلاديُاكبامكقتَل،كوعريهكثالثُاكأربةِعك

لاّديِاكبةاثالثِاكلاذينكقترهم.

وأمةكلاثةينكفرهكثرُثكلاديِا،كوعريهكلاثرثةِنكبةالث نيكلاّرذيِنكقترهامكبةملجةذبِا.

وأمةكلاثةاُثكفرهكنصُفكلاّديِا،كوعريهكلا ّصُف؛كألنهكقتلكولحدًلكبةملجةذبا.

ولاللبُعكاهكلاّديُاك ةمرًا؛كألّنُهكملكيقتْلكأحدًل.

قةلكلبنكلاعليب:ك»وهذلكمنكبديِعكلالست بةط«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكلبَنكعّشهكعبَدكلهللكبنكعبةسكLكلهتاممًةكبةاغًة؛كملةكتّتعكبهكمنكصفةِتك وقدكأوىلكلا بيُّ

كعىلكلا بوِغكولاذ ةِء. تدلُّ

، عليّمُه  »الليّهمَّ كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكصدرِه،كوقةل:ك لا ّبيُّ قةَل:كضّش يك Lك عّبةٍسك بِنك لهللك عْنكعبدك

احلكمَة«)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكلخلالَء،كفوضعُتكاُهكوضوءًل،كفقةَل:ك»مْن وضَع هذا؟«كفأخرَب. ويفكروليا:كدخلكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكأمحدك]574[،كوحّس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]478/2[.
)2(ككأحكةمكلاقلآنك]44/4[كالبنكلاعليب.

)3(ككرولهكلابخةريك]3756[.
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يِن«)1).  هُه يف الديّ ، فقيّ فقةَل:ك»الليّهمَّ

قةَلك لاّريِل.ك مَنك اُهكوضوءًلك بيِتكميشونَا،كفوضعُتك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيفك أنَّ ويفكروليا:ك

فقةاْتكميشونُا:كيةكرسوَلكلهللكوضَعكاَككهذلكعبُدكلهللكبُنكعّبةٍس.

يِن، وعليّمُه التيّأويَل«)2).  هُّ يف الديّ ، فقيّ فقةَل:ك»الليّهمَّ

: »فيِه:كفضيرُاكلافقِه،كولستحبةُبكلاّدعةِءكملْنكعشَلكعشاًلكخرّيًلكمَعكلإلنسةن. قال النوٍويُّ

كلألعىل«)3).  كملسو هيلع هللا ىلصكاُه،كفكةَنكمَنكلافقهكبةملحلِّ وفيِه:كإجةبُاكدعةِءكلا ّبيِّ

قاَل ابن املنري: »م ةسبُاكلاّدعةِءكالبِنكعّبةسكبةاّتفّقِهكعىلكوضعِهكلملةَءكمْنكجهاكأّنُهكتلّدَدكبنيك

ثالثِاكأموٍر:ك

يفعلك أْوكالك ايت ةواُهكمْنكقلب،ك لابةب؛ك أْوكيضعُهكعىلك بةملةِءكإىلكلخلالء،ك إايِهك أْنكيدخَلك إّمةك

كيفكلألّوِلكتعّلضًةكاالّطالِع،كولاّثةاُثكيستدعيكمشّقًاكيفكطرِبكلملةِء،ك ميئًة،كفلأىكلاّثةينكأوفَق؛كألنَّ

كعىلكذ ةئِه؛كف ةسَبكأْنكيدعوكاُهكبةاّتفّقِهكيفكلاّدين؛كايحصلكبِهكلا ّفع،ك ولاّثةينكأسهرهة،كففعرُهكيدلُّ

و ذلك ةَن«)4). 

فقدك س ًّة،ك أصغلهمك أّنُهك ةَنك معك لاصحةبِا،ك مفرّسيك أمهِلك منك Iك عّبةٍسك لبُنك فكةنك

م ُذك بثالِثكس ولٍت،كوالزَمكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك لملدي ِاك إىلك قبلكهجلِةكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك Iك واَدك

كصىلكلهللكعريه.ك نعومِاكأظفةرِه،كوذاككاقللبتهكمنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقللبتهكمنكميشونَاكزوِجكلا بيِّ

و يَفكالكيكونك ذاك،كوقدكدعةكاُهكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلص..؟!

)1(ككرولهكلابخةريك]143[،كومسرمك]2477[.
)2(ككرولهكأمحدك]3024[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]37/16[.
)4(ككفتحكلابةريك]232/1[.
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وتويّفكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوس ُّهكثالَثكعرشَةكس ًا.

و ةنكلبُنكمسعودكيقول:ك»نعَمكتلمجةِنكلاقلآنكلبُنكعّبةٍس«)1). 

وقةلكلبنكعشل:ك»هَوكأعرمكلا ّةسكبامكأنزَلكلهللكعىلكحمّشد«)2). 

ِة:  ابيّ وكان ملسو هيلع هللا ىلص يردفه خلفه عىل الديّ

فعْنكعبِدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك  ُتكخرَفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومًة،كفقةَل:ك»يا غالُم، إينيّ 

خاِء؛ يعرفَك يف  ْف إليِه يف الريّ أعليّمَك كلامٍت: احفِظ اهلل حيفظَك، احفِظ اهلل جتدُه جتاهَك، ]تعريّ

ِة[ إذا سألَت؛ فاسأْل اهلل، وإذا استعنَت؛ فاستعْن باهلل. ديّ الشيّ

َة لِو اجتمعْت عىل أْن ينفعوَك بيشٍء؛ ملْ ينفعوَك إاليّ بيشٍء قْد كتبُه اهلل لَك،  واعلْم أنَّ األميّ

وَك إاليّ بيشٍء قْد كتبُه اهلل عليَك. وَك بيشٍء؛ ملْ يرضيّ ولِو اجتمعوا عىل أْن يرضيّ

رِب عىل ما تكرُه خريًا كثريًا، وأنَّ النيّرَص  حُف ]واعلْم أنَّ يف الصيّ ِت الصيّ رفعِت األقالُم، وجفيّ

رِب، وأنَّ الفرَج مَع الكرِب، وأنَّ مَع العرِس يرسًا[«)3).  مَع الصيّ

وقدكجتىّلكهذلكلا بوُغكم هكI،كوعلَفكذاككأمرُيكلملؤم نيكعشُل،كفكةَنكيدنيِهكم ه،كويقّلبُهكإايه.

كبعضهْمك عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك ةَنكعشُلكيدخر يكمَعكأميةِخكبدٍر)4)،كفكأنَّ

وجَدكيفكنفسِه،كفقةَل:كملَكتدخُلكهذلكمع ة،كوا ةكأب ةٌءكمثرُه؟

)1(ككرولهكلحلة مكيفكلملستدركك]6291[.
)2(ككرولهكلآلجليكيفكلارشيعاك]2271/5[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]2516[،كوأمحدك]2800[،كولازيةدتةنكاه،كوصّححهكلألابةينكبزيةدلتهكيفكلاصحيحاك]2382[.
)4(ككو ةنْتكعةدةكعشلكإذلكجرَسكار ّةِسكأْنكيدخرولكعريِهكعىلكقدركم ةزهلْمكيفكلاّسةبقا،كو ةَنكرّبامكأدخَلكمَعكأهلك

لملدي اكمْنكايَسكم هْمكإذلك ةَنكفيِهكمزّياكجتربكمةكفةتُهكمْنكذاَك.
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فقةَل:كإّنُهكمْنكقْدكعرشتْم)1). 

فدعةهْمكذلَتكيوٍم،كودعةينكمعهْم،كومةكرئيتُهكدعةينكيومئٍذكإاّلكاريهيْمكم ّي.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ]ڦ  يفك تقواوَنك مةك فقةَل:ك

چ چ...[؟كحّتىكختَمكلاّسورَة.

فقةَلكبعضهْم:كأملنةكأْنكنحشَدكلهلل،كونستغفلُهكإذلكنرصنة،كوفتَحكعري ة.

ويفكروليا:كقةاول:كفتحكلملدلئِنكولاقصوِر.

وقةَلكبعضهْم:كالكندري.

فقةَلكيل:كيةكلبَنكعّبةٍس،كأ ذلَككتقوُل؟.

قرُت:كال.

قةَل:كفامكتقوُل؟

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ[فتُحكمّكَا،ك اُه،ك قرُت:كهَوكأجُلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأعرشُهكلهللك

فذلَككعالمُاكأجرَك،ك]ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ   ڌ ڎ[.

قةَل:كعشُلكمةكأعرُمكم هةكإاّلكمةكتعرُم)2). 

لاّتأويَل،ك لهللك يعّرشُهك أْنك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ دعوِةك إلجةبِاك وتأثرٌيك عّبةس،ك البِنك ظةهلٌةك فضيرٌاك وفيِهك

ويفّقهُهكيفكلاّديِن)3). 

: »وأّمةكلبُنكعّبةٍسكفشحّرُهكمَنكلاعرم،كولافقهكيفكلاّدين،كولافهِمكلاّثةقِبكمعلوٌف،كمَعك قال النوويُّ

)1(ككأمةَركبذاَككإىلكقللبتهكمَنكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كأْوكإىلكمعلفته،كوفط ته.كفتحكلابةريك]735/8[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4294[.
)3(ككفتحكلابةريك]736/8[.
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 ثلةكبحثه،كوحتّفظِهكأحولَلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلّاتيكملْكحيفظهةكغريُه،كوأخذِهكإّيةهةكمْنك بةِركلاّصحةبا«)1). 

ويومًةك لملغةزَي،ك ويومًةك لاتأويَل،ك ويومًةك لافقَه،ك إالّك فيهك يذ ُلك والك يومًة،ك جيةاسك واقدك ةنك

لاّشعَل،كويومًةكأّيةَمكلاعلِب)2). 

وروىكيعقوبكبإس ةٍدكصحيحك امكقةلكلحلةفظكلبنكحجلكعْنكأيبكولئلكقةَل:ك»قلَأكلبُنكعّبةٍسك

كجعَلكيفرّسهة،كفقةَلكرجل:كاْوكسشعْتكهذلكلاّديرُمكألسرشْت«)3). سورَةكلا ّوِر،كثمَّ

و ةنكآيًاكيفكلحلفِظ،أنشدُهكلبُنكأيبكربيعَاكقصيدتُهكلاتيكمطرعهة:

فمبكُر... غاٍد  أنَت  نعٍم  آِل  أمْن 

فحفظهةكيفكمّلٍةكولحدٍة،كوهيكثامنونكبيتًة)4). 

ومن النوابغ الذين كان للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عنايٌة هبم: عبد الله بن مسعود.

قةلكع هكلاذهبي:ك» ةَنكمَنكلاّسةبقنَيكلألّوانَي،كومَنكلا ّجبةِءكلاعةملنَي«)5). 

وقةل:ك» ةنكمعدودًلكيفكأذ يةِءكلاعرامِء«)6). 

يفك مْنك أخذُتك اقْدك ولهللك فقةَل:ك مسعوٍد،ك بُنك لهللك عبُدك خطب ةك قةل:ك سرشاك بنك مقيقك عنك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبضعًة،كوسبعنَيكسورًة،كولهللكاقْدكعرَمكأصحةيبكأيّنكمْنكأعرشهْمكبكتةِبكلهللِّ،كومةك

أنةكبخريهْم.ك

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]290/4[.
)2(ككلألعالمك]95/4[كارزر يل.

)3(ككفتحكلابةريك]100/7[.
)4(ككلألعالمك]95/4[كارزر يل.

)5(ككسريكأعالمكلا بالءك]461/1[.

)6(ككسريكأعالمكلا بالءك]462/1[.
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قةَلكمقيٌق:كفجرسُتكيفكلحلرِقكأسشُعكمةكيقواوَن،كفامكسشعُتكرلّدًلكيقوُلكغرَيكذاَك)1). 

وقدكطربكم هكملسو هيلع هللا ىلصكأنكيقلأكعريهكميئًةكمنكلاقلآِن،كفقلأكعريهكمنكأّولكسورِةكلا سةِء.

.» كملسو هيلع هللا ىلص: »اقرْأ عيلَّ عْنكعبِدكلهللكبِنكمسعوٍدكIكقةَل:كقةَلكيلكلا ّبيُّ

قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كآقلُأكعريَك،كوعريَككأنزَل؟

قةَل:ك»نعْم«.

ڑ    ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ]ڎ  لآليِا:ك هذِهك إىلك أتيُتك حّتىك لا ّسةِءك سورَةك فقلأُتك
ک ک ک ک گ[ك]لا سةء:41[.

قةَل:ك»حسبَك اآلَن«. 

كإايِهكفإذلكعي ةُهكتذرفةِن)2).  فةاتفتُّ

وأرمدكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأخذكلاقلآنكع ه،كفقةل:ك»خذوا القرآَن مْن أربعٍة: مِن ابِن أمِّ عبٍد - 
فبدَأ بِه -، ومعاِذ بِن جبٍل، وأبِّ بِن كعٍب، وساملٍ موىل أب حذيفَة«)3). 

أْي:كتعّرشوُهكم هام،كولألربعاكلملذ وروَن،كلث ةِنكمَنكلملهةجليَن،كومهةكلملبدأكهبام،كولث ةِنكمَنك
لألنصةِر،كوسةملٌكهَوكلبنكمعقلكموىلكأيبكحذيفا.ك

كهؤالِءكأ ثلكضبطًةكألافةظِه،كوأتقُنكألدلئِه،كوإْنك ةَنكغريهْمكأفقَهكيفك قاَل العلامء:كسببهكأنَّ
معةنيهكم هْم.

كهؤالِءكلألربعَاكتفّلغولكألخذِهكم ُهكملسو هيلع هللا ىلصكمشةفهًا،كوغريهُمكلقترصولكعىلكأخِذكبعضهْمك أْوكألنَّ

مْنكبعٍض.

)1(ككرولهكلابخةريك]5000[،كومسرمك]2462[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5050[،كومسرمك]800[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3806[،كومسرمك]2464[.
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كهؤالِءكتفّلغولكألْنكيؤخَذكع هْم. أْوكألنَّ

أْوكأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكأرلَدكلإلعالَمكبامكيكوُنكبعَدكوفةتِهكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكتقّدِمكهؤالِءكلألربعِاكوتّك هْم،كوأهّنْمك

أقعُدكمْنكغريهْمكيفكذاَك،كفريؤخْذكع هْم)1). 

وعْن عبِد لهللكبِن مسعوٍد أنَّ أبة بكٍل، وعشَل برّشلُه أنَّ رسوَل لهللكملسو هيلع هللا ىلص قةَل: »مْن أحبَّ أْن يقرَأ 

ًا كام أنزَل؛ فليقرأُه عىل قراءِة ابِن أمِّ عبٍد«)2).  القرآَن غضيّ

ومن النابغني يف احلفظ: أبو هريرة.

عن أيب هليلَة I قةَل: إّنكْم تقواوَن إنَّ أبة هليلَة يكثُل لحلديَث عْن رسوِل لهللكملسو هيلع هللا ىلص، 

وتقواوَن: مة بةُل لملهةجليَن ولألنصةِر ال حيّدثوَن عْن رسوِل لهللكملسو هيلع هللا ىلص بشثِل حديِث أيب هليلَة؟

وإنَّ إخويت مَن لملهةجليَن  ةَن يشغرهْم صفٌق بةألسولِق، و  ُت أازُم رسوَل لهللكملسو هيلع هللا ىلص عىل 

ملِء بط ي، فأمهُد إذل غةبول، وأحفُظ إذل نسول، و ةَن يشغُل إخويت مَن لألنصةِر عشُل أمولهلْم، 

و  ُت لملًأ مسكي ًة مْن مسة نِي لاّصّفِا، أعي حنَي ي سوَن.

ُه لْن يبسَط أحٌد ثوبُه حتيّى أقيَض مقالتي هذِه،  وقْد قةَل رسوُل لهللكملسو هيلع هللا ىلص يف حديٍث حيّدثُه: »إنيّ

ثمَّ جيمَع إليِه ثوبُه؛ إاليّ وعى ما أقوُل«.

. فبسطُت نشلًة عيلَّ

حتيّى إذل قىض رسوُل لهللكملسو هيلع هللا ىلص مقةاتُه مجعتهة إىل صدري، فام نسيُت مْن مقةاِا رسوِل لهللكملسو هيلع هللا ىلص 

ترَك مْن يشٍء)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]18/16[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]138[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5961[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2047[،كومسرمك]2492[.
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قال الذهبي:ك»و ةَنكحفُظكأيبكهليلَةكلخلةرُقكمْنكمعجزلِتكلا ّبّوِة«)1). 

وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكأسشُعكم َككحديثًةك ثريًلكأنسةُه.

قةَل:ك»ابسْط رداءَك«.

فبسطتُه.

ُه«. كقةَل: »ضميّ فغلَفكبيديِه،كثمَّ

فضششتُه،كفامكنسيُتكميئًةكبعدُه)2). 

قاَل ابن حجر:ك»ملْكيذ ِلكلملغلوَفكم ُه،كو أهّنةك ةنْتكإمةرًةكحمضًا«)3). 

مْنك ولضحٌاك ومعجزٌةك هليلَة،ك أليبك ظةهلٌةك فضيرٌاك لحلديثنِيك هذيِنك »يفك حجل:ك لبنك قةلك
ك كلا ّسيةَنكمْنكاولزِمكلإلنسةِن،كوقِدكلعرتَفكأبوكهليلَةكبأّنُهك ةَنكيكثُلكم ُه،كثمَّ عالمةِتكلا ّبّوِة؛كألنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص«)4).  ختّرَفكع ُهكبرب ِاكلا ّبيِّ

م:كعْنكأيبكهليلَةكIكأّنُهكقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كمْنك وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يشيُد بحرصه عىل التعليّ

أسعُدكلا ّةِسكبشفةعتَككيوَمكلاقيةمِا؟

ُل  أويّ أحٌد  احلديِث  يسألني عْن هذا  أْن ال  أبا هريرَة،  يا  »لقْد ظننُت  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

منَك؛ ملا رأيُت مْن حرصَك عىل احلديِث، أسعُد النيّاِس بشفاعتي يوَم القيامِة مْن قاَل: ال إلَه إاليّ 

اهلل خالصًا مْن قلبِه«)5). 

)1(ككسريكأعالمكلا بالءك]294/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]119[.

)3(ككفتحكلابةريك]215/1[.

)4(ككفتحكلابةريك]215/1[.
)5(ككرولهكلابخةريك]99[.



487 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

:I ومنهم أبُّ بُن كعب

كملسو هيلع هللا ىلص – امكتقدم-كبأنكيؤخذكلاقلآنكمنكأربعٍا،كوذ َلكم همكأيبكبنك عب. أرمدكلا بيُّ

كأقلؤنة«)1).  كأقضةنةكوأيبٌّ وقةلكعشُلكبنكلخلطةبكI:ك»عيلٌّ

وأرشده النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن يفتَح عليه يف القراءة إذا لبس عليه أو نيس: 

كملسو هيلع هللا ىلصكصىّلكصالًة،كفقلَأكفيهة،كفربَسكعريِه،كفراّمكلنرصَفك كلا ّبيَّ فعْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكأنَّ

:ك»أصليّيَت معنا؟«. قةَلكأليبٍّ

قةَل:كنعْم.

؟«)2).  قةَل:ك»فام منعَك أْن تفتحها عيلَّ

لجلهلّيِاك لاقللءِةك يفك لآليَاك لإلمةِمك نسيةِنك فع َدك لإلمةم،ك عىلك لافتِحك مرشوعّيُاك احلديِث:ك ويف 

يكوُنكلافتُحكعريِهكبتذ ريِهكترَككلآليَا،كوع َدكنسيةنِهكاغريهةكمَنكلألر ةِنكيكوُنكلافتُحكبةاّتسبيِحك

ارّلجةِل،كولاّتصفيِقكار ّسةِء)3). 

ولذا فقد عنييّ عمُر أبييًّا إمامًا لصالة الرتاويح: 

ايرًاكيفك Iك لخلّطةِبك بِنك مَعكعشَلك قةَل:كخلجُتك أّنُهك ك لاقةريِّ بِنكعبٍدك لاّلمحِنك فعْنكعبِدك

رمضةَنكإىلكلملسجِد،كفإذلكلا ّةُسكأوزلٌعكمتفّلقوَن،كيصيّلكلاّلجُلكا فسِهكويصيّلكلاّلجُل،كفيصيّلك

بصالتِهكلاّلهُط.

)1(ككرولهكلإلمةمكأمحدك]20581[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]907[،كولبنكحبةنك]2242[،كوصححهكلا وويكيفكلملجشوعك]421/4[،كولألابةينكيفكصفاك

لاصالةك]596/2[.
)3(ككنيلكلألوطةرك]380/2[.
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فقةَلكعشُل:كإيّنكأرىكاْوكمجعُتكهؤالِءكعىلكقةرٍئكولحٍدكاكةَنكأمثَل.ك

كخلجُتكمعُهكايرًاكأخلى،كولا ّةُسكيصّروَنكبصالِةك كبِنك عٍب،كثمَّ كعزَم،كفجشعهْمكعىلكأيبِّ ثمَّ
قةرئهْم.

قةَلكعشُل:كنعَمكلابدعُاكهذِه،كولّاتيكي ةموَنكع هةكأفضُلكمَنكلّاتيكيقوموَنك-كيليُدكآخَلكلاّريِل،ك
و ةَنكلا ّةُسكيقوموَنكأّواُه)1). 

تنبيه:كقّسمكقوٌمكلابدعَاكإىلكبدعٍاكحس ٍا،كوبدعٍاكسّيئٍا؛كمستدّانَيكبقولكعشَلكI:ك»نعَمك
لابدعُاكهذِه«،كوجيةُبكبأنكلملللَدكه ةكلابدعُاكلاّرغوّيُا،كوايسكلابدعاكيفكلاّديِن؛كفةابدُعكيفكلادينك

 ّرهةكضالاٌاك امكقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»وكلُّ بدعٍة ضاللٌة ]وكلُّ ضاللٍة يف النيّاِر[«)2). 

 ومن النابغني يف اخلربة العسكرية: خالُد بُن الوليِد:

كفيه:ك»سيُفكلهللكتعةىل،كوفةرُسكلإلسالِم،كوايُثكلملشةهِد،كلاّسّيُدكلإلمةُم،كلألمرُيك قةلكلاذهبيُّ
لاكبرُي،كقةئُدكلملجةهديَن.

عىل  اهلل  سليّه  اهلل  سيوِف  مْن  سيٌف  الوليد  بُن  »خالد  فقةَل:ك لهللك سيَفك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ ساّمُهك
املرشكني«)3).

لهلل،ك أدرلعُه،كوالمتُهكيفكسبيِلك ولحتبَسك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيِّ أّيةِمك وتأّمَلكيفك لافتَح،كوح ي ًة،ك ومهَدك
وحةرَبكأهَلكلاّلّدِة،كومسيرشَا،كوغزلكلاعللَق،كومهَدكحلوَبكلاّشةِم،كوملْكيبَقكيفكجسدِهكقيُدكمرٍبك

إالَّكوعريِهكطةبُعكلاّشهدلِء.

هَوك فةفتتحهةك دمشَق،ك وحةرَصك لألج ةِد،ك أمللِءك سةئِلك عىلك لاّصّديُقك أّملُهك غزيلٌة،ك وم ةقبُهك
وأبوكعبيدَة.

)1(ككرولهكلابخةريك]2010[.
)2(ككرولهكمسرمك]867[،كولا سةئيك]1578[،كولازيةدةكاه،كوإس ةدهةكصحيح.

)3(ككرولهكلبنكعسة لك]241/16[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3208[.
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عةَشكسّتنَيكس ًا،كوقتَلكمجةعًاكمَنكلألبطةِل،كومةَتكعىلكفللمِه،كفاَلكقّلْتكأعنُيكلجلب ةِء.

كبحشَص،كس َاكإحدىكوعرشيَن«)1).  تويّفَ

لألمللِء،ك جيَشك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك بعَثك قةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوِلك فةرِسك Iك قتةدَةك أيبك عنك
وقةَل:ك»عليكْم زيُد بُن حارثَة، فإْن أصيَب زيٌد فجعفٌر، فإْن أصيَب جعفٌر فعبُد اهلل بُن رواحَة 

.» األنصاريُّ

كزيدًل. كلهللكوأّمي:كمةك  ُتكأرهُبكأْنكتستعشَلكعيلَّ فوثَبكجعفٌل،كفقةَل:كبأيبكأنَتكيةكنبيَّ

قةَل:ك»امضوا، فإنيَّك ال تدري أيُّ ذلَك خرٌي«.

ي ةدى:ك أْنك وأمَلك لمل رَب،ك صعَدك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك ك إنَّ ك ثمَّ لهلل،ك مةَءك مةك فربثولك لجليُش،ك فةنطرَقك
لاّصالُةكجةمعٌا.

ُم  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ناَب خرٌي، أْو ثاَب خرٌي، أال أخربكْم عْن جيشكْم هذا الغازي؟ إنيّ

، فأصيَب زيٌد شهيدًا، فاستغفروا لُه«. انطلقوا حتيّى لقوا العدوَّ

فةستغفَلكاُهكلا ّةُس.

لُه  أشهُد  شهيدًا،  قتَل  حتيّى  القوِم  عىل  فشدَّ  طالٍب،  أب  بُن  جعفُر  الليّواَء  أخَذ  »ثمَّ  قةل:ك

هادِة، فاستغفروا لُه. بالشيّ

ثمَّ أخَذ الليّواَء عبُد اهلل بُن رواحَة، فأثبَت قدميِه حتيّى أصيَب شهيدًا، فاستغفروا لُه.

َر نفسُه«. ثمَّ أخَذ الليّواَء خالُد بُن الوليِد. وملْ يكْن مْن األمراِء هَو أميّ

»الليّهمَّ هَو سيٌف مْن سيوفَك، فانرصُه، أو فانترْص  فلفَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأصبعيِه،كوقةَل:ك

بِه«.

)1(ككسريكأعالمكلا بالءك]367/1[.
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فيومئٍذكسّشَيكخةاٌدكسيَفكلهلل.

كمديٍدك وا إخوانكْم، وال يتخليّفنَّ أحٌد«،كف فَلكلا ّةُسكيفكحلٍّ كملسو هيلع هللا ىلص: »انفروا فأمديّ كقةَلكلا ّبيُّ ثمَّ

مشةًة،كور بةنًة)1). 

بُن  ومعاُذ  اجلموِح،  بِن  عمرو  بُن  معاُذ  القتال:  عىل  واجلرأِة  الشجاعِة،  يف  النابغني  ومن 

عفراَء.

كيوَمكبدٍر،كف ظلُتكعْنكيشي ي،كوعْنك عْنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكعوٍفكقةَل:كبي ةكأنةكولقٌفكيفكلاّصفِّ
ماميل،كفإذلكأنةكبغالمنِيكمَنكلألنصةِركحديثٍاكأس ةهنام،كت ّيُتكأْنكأ وَنكبنَيكأضرَعكم هام.)2)

كهْلكتعلُفكأبةكجهٍل؟. فغشزينكأحدمهة،كفقةَل:كيةكعمِّ

قرُت:كنعْم،كمةكحةجتَككإايِهكيةكلبَنكأخي.

سولديك يفةرُقك الك رأيتُهك ائْنك بيدِهك نفيسك ولّاذيك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوَلك ك يسبُّ أّنُهك أخربُتك قةَل:ك

سولدُهكحّتىكيشوَتكلألعجُلكم ّة.ك

فتعّجبُتكاذاَك.

فغشزينكلآلخُل،كفقةَلكيلكمثرهة.

لّاذيك هذلكصةحبكامك ك إنَّ أالك قرُت:ك لا ّةِس،ك يفك جيوُلك جهٍلك أيبك إىلك نظلُتك أْنك أنشْبك فرْمك

سأاتامين.

فةبتدرلُهكبسيفيهام،كفرضبةُهكحّتىكقتالُه.

كلنرصفةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربلُه. ثمَّ

)1(ككرولهكأمحدك]22045[،كوحّس هكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئز]33/1[.
)2(ككأي:كأقوى.
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فقةَل:ك»أييّكام قتلُه؟«.

كولحٍدكم هام:كأنةكقترتُه. قةَلك لُّ

فقةَل:ك»هْل مسحتام سيفيكام؟«.

قةال:كال.

ف ظَلكيفكلاّسيفنِي،كفقةَل:ك»كالكام قتلُه، سلبُه ملعاِذ بِن عمرو بِن اجلموِح«.

وقىضكبسربِهكملعةِذكبِنكعشلوكبِنكلجلشوِح.

ولاّلجالِن:كمعةُذكبُنكعشلوكبِنكلجلشوِح،كومعةُذكبُنكعفللَء)1). 

كمعةذكبنكعشلوكبنكلجلشوحكثخ ُهك قال ابن حجر:ك»لمرتَككهذلِنكلاّلجالِنكيفكجللحته،كاكنَّ
ك إنَّ »كالكام قتلُه«؛كتطييبًةكاقرِبكلآلخلكمْنكحيُثك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص:  قةَلك لاّسرب،كوإّنامك ك فةستحقَّ أّوالًك
لإلثخةن،ك وهَوك لاّسرب،ك لستحقةقك بِهك يتعّرقك لّاذيك ك لارّشعيُّ فةاقتلك وإاّلك قتره،ك يفك مشةر اك اُهك

وإخللجهكعْنك ونهكمتش ّعًةكإّنامكوجَدكمْنكمعةذكبنكعشلوكبنكلجلشوح؛كفرهذلكقىضكاُهكبةاّسرِب.ك

عشِقك ومقدلَرك سيفيهام،ك مْنك لاّدُمك برَغك مةك اريىك هَوك هلامك ولستالاُهك لاّسيفنِيك يفك ملسو هيلع هللا ىلصك ونظلُهك
دخوهلامكيفكجسِمكلملقتوِل؛كايحكَمكبةاّسرِبكملْنك ةَنكيفكذاَككأبرُغ.

كلملللُدكمْنكذاَك.ك واذاَككسأهلامكأّوالً:ك»هْل مسحتام سيفيكام؟«؛كألهّنامكاْوكمسحةمهةكملةكتبنّيَ

خربك معُهك واُهك رأسه،ك وأخَذك عريِه،ك أجهَزك لّاذيك هَوك Iك مسعودك لبنك أنك جةءك وقدك
معلوف«)2). 

كلاّثالثَاكلمرت ولكيفكقتره،كو ةَنكلإلثخةنكمْنكمعةذكبنكعشلوكبنك قال النووي:ك»حيشلكعىلكأنَّ

كرقبته. لجلشوح،كوجةَءكلبُنكمسعودكبعدكذاَك،كوفيِهكرمٌق،كفحزَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3141[،كومسرمك]1752[.
)2(ككفتحكلابةريك]248/6[.
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ويفكهذلكلحلديثكمَنكلافولئد:ك

يفك ممّةك أ رَبك بأمٍلك لاقيةمك عِنك يستصغُلك مْنك بعُضك يكونك فقْدك أحٌد،ك حيتقَلك الك أْنك ي بغيك أّنُهك

كبذاَككلألمِلك امكجلىكهلذيِنكلاغالمنِي«)1).  لا ّفوس،كوأحقَّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]63/12[.
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الفتياِن زي��ن��ُة  ف��اع��ل��ْم  كالتيّيجاِنال��ع��ق��ُل  للعقالِء  وال��ف��ه��ُم 

ٍة جميّ مواهَب  ذي  صغيٍر  مْن  حي��اِنكْم  ف��ت��ف��وُح م��ن��ُه ك��أمج��ِل ال��ريّ

بِه ًا  ومهتميّ مكتشفًا،  ك��ي��ال ي��ض��ي��َع ب��ع��املِ ال��نيّ��س��ي��اِنيحتاُج 

عنايٍة م��زي��ُد  ل���ُه  ال��نيّ��ب��يَّ  بياِنإنَّ  الصيّ وأب���رِز  ب��ال��نيّ��اب��غ��نَي، 

ٍف تصريّ وحسَن  عقاًل،  رأى  ا  بياِنلميّ دوَن  ليمرَّ  ذا  ك���اَن  م��ا 

��دًا وم��ؤييّ عًا،  مشجيّ أش���اَد  باإلحساِنف��ب��ِه  اإلح��س��اَن  ليقابَل 

زائ��ٍد بعلٍم  هُم  يخصيّ ذا  ال��ق��رآِنك��ْم  يف  ب��ال��ف��ه��ِم  ودع���ائ���ِه 

تواضٍع بكلِّ  يردفهْم  ك��اَن  مكاِنب��ْل  ب��ق��رِب  م��ن��ُه  فلينعموا 

��ٌط أذه��ان��ه��ْم ب��س��ؤال��ِه األذه���اِنوم��ن��شيّ ُط  منشيّ ��ؤاَل  ال��سيّ إنَّ 

ثنائِه بحسِن  ل��ه��ُم  ��ٌع  اآلذاِنوم��ش��جيّ يف  ي��ل��ذُّ  ال��ثيّ��ن��اَء  إنَّ 

عْت تنويّ غاِر  الصيّ مهاراُت  البستاِنهذي  يف  ال��ثيّ��م��راِت  ِع  كتنويّ

موظيّفًا ال��نيّ��ب��يُّ  عها  تنويّ ف��ي��ام ي��ف��ي��ُد م���ه���ارَة ال��ف��ت��ي��اِنراع��ى 

( 0 )
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 تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع المتخاصمين
كيف كان يقضي بينهم؟

الكخيروكجمتشٌعكمهامك ةنكصالُحكأفللده،كومهامك ةنكحلصهكعىلكلخلرِي،كمنكلالختالِفكعىلك

أعللِضكلحليةِةكلادنية،كأوكلاتبةيِنكيفكحظوِظكلا فِس،كأوكلازاِلكبةّتبةعكبعضكنزغةِتكلاشيةطني؛كممةك

يؤّديكإىلكيشٍءكمَنكلخلصومةِتكولاتحة م.ك

بعِضك بنيك لالختصةِمك كمنك كجمتشٍعكبرشيٍّ م هكيفك لِّ ك بدَّ مةكالك لملسرِمك لملجتشِعك وقدك ةَنكيفك

أفللده.

كإىلكصةحبه،كو ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيصرحكبنيك يعيدكلحلقَّ بامك لملتخةصشنيك كملسو هيلع هللا ىلصكيقيضكبنيك لا بيُّ و ةنك

أوك ميئة،ك أخيهك ك حقَّ منك أحدهمك يقتطَعك أنك منك وحيّذرهمك تعةىل،ك بةهللك ويذّ لهمك لملتخةصشنَي،ك

يتامدىكيفكبةطٍل،كويعّرشهمكأنكالكي سولكلافضَلكبي هم،كو ةنكيبّغضكإىلكأنفسهمكدعوىكلجلةهرياك

وعصبّيتهةكلمل ت ا،كفلّبىكلملجتشعكلملسرمكعىلك لكصفةِتكلخلرِي.

و ةنكتعةمُلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملتخةصشنيكإايهكتعةماًلكحكيامكعةدالكي هيكلخلالَف،كويقطعه،ك

وس قُفكعىلكيشٍءكمنكهذهكلملولقِف،كولهللكلملستعةن.ك
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: كان ملسو هيلع هللا ىلص يسعى أّواًل للّصلح بني املتخاصمني، ولو باحلطِّ من بعض احلقِّ

عْنك عِبكبِنكمةاٍككI:كأّنُهكتقةىضكلبَنكأيبكحدرٍدكدي ًةك ةَنكاُهكعريِهكيفكلملسجِد،كفةرتفعْتك
أصولهتامكحّتىكسشعهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيفكبيتِه.

فخلَجكإايهامكحّتىك شَفكسجَف)1)كحجلتِه،كف ةدى:ك»يا كعُب«.

قةَل:كاّبيَككيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»ضْع مْن دينَك هذا« فأومَأكإايِه،كأِي:كلاّشطَل.

قةَل:كاقْدكفعرُتكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:ك»قْم فاقضِه«)2). 

كعىلكأنك قةلكلبنكلجلوزي:ك»ولّاذيكأملهكبِهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكسبيِلكلملشورِة،كوهذلكيدلُّ
ارحة مكأنكيللودكلخلصشنِيكعىلكلاّصرحكإذلكرأىكوجَهكلملصرحِا،ك امكيفصُلكلحلكمكبي هام«)3). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كلالعتامُدكعىلكلإلمةرِةكإذلكفهشْت.

. وفيِه:كلاّشفةعُاكإىلكصةحِبكلحلقِّ

وفيِه:كإمةرُةكلحلة ِمكبةاّصرِحكبنيكلخلصوم،كوحسنكلاّتوّسطكبي هْم.

وفيِه:كقبولكلاّشفةعِاكيفكغريكمعصيا.

وفيِه:كجولُزكإرخةءكلاّسرِتكعىلكلابةِب.ك

)1(ككلاّسجُف:كلاّسرت.كلا هةياك]343/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]457[،كومسرمك]1558[.

)3(كك شفكلملشكلكمنكحديثكلاصحيحنيك]387/1[.
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وفيِه:كجولُزكلملطةاباكبةاّديِنكيفكلملسجد)1). 

ويندهبم إىل ذلك، ويبنّيُ هلم أنه من فعل املعروف: 

عنكعةئشَا J قةات:كسشَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكصوَتكخصوٍمكبةابةِبكعةايٍاكأصولهتام.

وإذلكأحدمهةكيستوضُعكلآلخَل،كويسرتفقُهكيفكيشٍء.

وهَوكيقوُل:كولهللكالكأفعُل.

فخلَجكعريهامكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»أيَن املتأيليّ عىل اهلل)2) ال يفعُل املعروَف؟«.

 .(3( كذاَككأحبَّ فقةَل:كأنةكيةكرسوَلكلهللِّ،كواُهكأيُّ

من فوائد احلديث:

كعىلكلاّلفقكبةاغليِم،كولإلحسةنكإايِهكبةاوضِعكع ُه. فيِه:كلحلضُّ

أْنك لاّزجُلكعِنكلحلرفكعىلكتلككفعلكلخلري،كوأّنُهكيستحّبكملْنكحرَفكالكيفعلكخريًلك وفيِه:ك

حي ث،كفيكّفلكعْنكيشي ه.ك

وفيِه:كلاّشفةعُاكإىلكأصحةبكلحلقوق.

وفيِه:كقبوُلكلاّشفةعِاكيفكلخلري)4). 

كأهَلكقبةٍءكلقتترولكحّتىكتللمولكبةحلجةرِة،كفأخرَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وعْنكسهِلكبِنكسعٍدكIكأنَّ
بذاَك.

)1(ككفتحكلابةريك]552/1[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]220/10[.
)2(ككأِي:كلحلةافكلملبةاغكيفكلايشني.

)3(ككرولهكلابخةريك]2705[،كومسرمك]1557[.
)4(ككفتحكلابةريك]308/5[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]220/10[.
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فقةَل:كلذهبولكب ةكنصرحكبي هْم)1). 

إذا مل جيِد الصلُح بني املتخاصمني حكم بينهم بحكم الرشع: و

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكرشلِجك كرجاًلكمَنكلألنصةِركخةصَمكلاّزبرَيكع َدكلا ّبيِّ عْنكعبِدكلهللكبِنكلاّزبرِيكLكأنَّ
لحلّلِةك)2)كلّاتيكيسقوَنكهبةكلا ّخَل،ك ةنةكيسقيةِنكبِهك المهة)3).

كملسو هيلع هللا ىلص.  فةختصامكع َدكلا ّبيِّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكارّزبرِي:ك»اسِق يا زبرُي، ثمَّ أرسِل املاَء إىل جارَك«. 

كوقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأْنك ةَنكلبَنكعّشتَك)4)؟ك فغضَبكلألنصةريُّ

فترّوَنكوجُهكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كقةَل:ك»اسِق يا زبرُي، ثمَّ احبِس املاَء حتيّى يرجَع إىل اجلدِر«)5). ثمَّ

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ]ۈ  ذاَك:ك يفك نزاْتك لآليَاك هذِهك إيّنكألحسُبك ولهللك لاّزبري:ُك فقةَلك
ۅ ۉ ۉ ې[ك]لا سةء:[)6). 

:ك»ومع ىكهذلكلحلديث:كأنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكقدكأمةَركعىلكلاّزبرِيكبامكفيِهك قةلكلبُنكعبِدكلاربِّ
،كفرامك ةنكم هكمةك ةنكمنكلجلفةِءكلستوعَبكارزبريكحّقهكيفكرصيِحكلحلكِم«)7).  لاّسعُاكاألنصةريِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2693[،كومسرمك]421[.
)2(ككمجعكرشجا،كوهيكمسيلكلملةِءكمَنكلحلّلةكإىلكلاّسهل،كولحلّلة:كأرٌضكبظةهِلكلملدي ِاكهبةكحجةرةكسوٌدك ثريٌة.ك

لا هةياك]465/2[،ك]365/1[.
كيلسرُهكإىلكأرضك )3(كك ةنكلملةءكيشّلكبأرِضكلاّزبريكقبلكأرضكلألنصةرّي،كفيحبسُهكلازبريكإل امِلكسقيكأرضه،كثمَّ

جةره،كفةاتشَسكم ُهكلألنصةرّيكتعجيلكذاَك،كفةمت َع.كفتحكلابةريك]36/5[.
)4(ككأي:كحكشتكاُهكبةاّتقديِمكألجِلكأّنُهكلبنكعّشتك.كرشحكلا وويك]108/15[

)5(ككلحلولجزكلاتيكحتبسكلملةء،كولملع ى:كحتىكتبرغكتةمكلارشب.كفتحكلابةريك]37/5[.
)6(ككرولهكلابخةري]2360[،كومسرمك]2357[.

)7(ككلاتشهيدك]409/17[.
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كعريِهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:كلسِقك :ك»و ةَنكلاّزبريكصةحبكلألرضكلألوىل،كفأدلَّ قةلكلا وويُّ

كأرسرُهكإىلكجةرككإدالالًكعىلكلاّزبري،كواعرشِهكبأّنُهكيلىضكبذاَك،ك ميئًةكيسريًلكدوَنكقدِركحّقك،كثمَّ

ويؤثُلكلإلحسةنكإىلكجةره،كفراّمكقةَلكلجلةُركمةكقةَل؛كأملُهكأْنكيأخَذكمجيَعكحّقِه«)1). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كلإلمةرُةكبةاصرِح،كولألمُلكبه.

وفيِه:كأنكارحة ِمكأنكيستوعَيكاكلكولحٍدكمنكلملتخةصشنِيكحّقهكإذلكملكيَلكم هامكقبوالًكارّصرِح،ك
والكرضًةكبامكأمةَركبه.

وفيِه:كتوبيُخكمنكجفةكعىلكلإلمةمكولحلة مكومعةقبته)2). 

وكان خيّوفهم من احللف بالله كذباً:

عْنكولئِلكبِنكحجٍلكIكقةَل:ك  ُتكع َدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأتةُهكرجالِنكخيتصامِنكيفكأرٍض،ك
كهذلكلنتزى)3)كعىلكأريضكيةكرسوَلكلهللكيفكلجلةهرّيِا. فقةَلكأحدمهة:كإنَّ

قةَل:ك»بييّنتَك«.

قةَل:كايَسكيلكبّي ٌا.

قةَل:ك»يمينُه«. 

قةَل:كإذْنكيذهُبكهبة)4).

فقةَلكاه:ك»ليَس لَك إاليّ ذاَك«.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]15/ 108[.
)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىك]501/6-502[كالبنكبطةل.

)3(ككأي:كلستوىل.
)4(ككأي:كيأخذكلألرضكإذلك ةنكبقةؤهةكمعهكمتوّقفًةكعىلكحرفه.
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فراّمكقةَمكايحرَف،كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مِن اقتطَع أرضًا ظاملًا لقَي اهلل وهَو عليِه غضباُن«)1).

كقةَل:كخةصَمكرجٌلكمْنك  دَةكيقةُلك وعنكرجةِءكبِنكحيوَةكولاعلِسكلبِنكعشريَةكعْنكأبيِهكعديٍّ
اُهكلملُؤكلاقيِسكبُنكعةبٍسكرجاًلكمْنكحرضموَتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكأرٍض.

كبةابّي ِا،كفرْمكتكْنكاُهكبّي ٌا،كفقىضكعىلكلملِئكلاقيِسكبةايشنِي. فقىضكعىلكلحلرضميِّ

:كإْنكأمك تُهكمَنكلايشنِيكيةكرسوَلكلهللِّ،كذهبْتكولهللكأريض. فقةَلكلحلرضميُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن حلَف عىل يمنٍي كاذبٍة؛ ليقتطَع هبا ماَل أخيِه لقَي اهلل وهَو عليِه 
غضباُن«.

قةَلكرجةُء:كوتالكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: ]ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ[ك]لا سةء:77[.

فقةَلكلملُؤكلاقيِس:كمةذلكملْنكتل هةكيةكرسوَلكلهللِّ؟

قةَل:ك»اجلنيُّة«.

قةَل:كفةمهْدكأيّنكقْدكتل تهةكاُهك ّرهة)2). 

من فوائد احلديث: 

كمسرٍم،كووعيُدكلحلةافكلاكةذب.ك فيِه:كلاّتشديدكعىلكمْنكحرَفكبةطاًل؛كايأخَذكحقَّ

وفيِه:كموعظُاكلحلة مكلملطروَبكإذلكأرلَدكأْنكحيرَفكخوفًةكمْنكأْنكحيرفكبةطاًل،كفريجعكإىلكلحلّقك
بةملوعظِا)3). 

ويبنّيُ هلم أنه حيكم بينهم بحسِب الظاهر:

كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكسشَعكخصومًاكببةِبكحجلتِه،كفخلَج  كسرشَاكزوِجكلا ّبيِّ عنكأمِّ

)1(ككرولهكمسرمك]139[.
)2(ككرولهكأمحدك]17263[،كوصححهكمعيبكلألرنةؤوط.

)3(ككفتحكلابةريك]563/11[.
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أبلَغ)1) مْن بعٍض،  أْن يكوَن  يأتيني اخلصُم، فلعلَّ بعضكْم  ُه  برٌش، وإنيّ أنا  »إنيّام  إايهْم،كفقةَل:ك

النيّاِر  مَن  قطعٌة  هَي  فإنيّام  مسلٍم؛  بحقِّ  لُه  فمْن قضيُت  بذلَك.  لُه  فأقيض  ُه صادٌق،  أنيّ فأحسُب 

فليأخذها، أْو ليرتكها«)2). 

كلابرَشكالكيعرشوَنك قال النووي:ك»قواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»إنيّام أنا برش«كمع ةُهكلاّت بيُهكعىلكحةااكلابرشّيا،كوأنَّ

مَنكلاغيِبكوبولطِنكلألموِركميئًة،كإاّلكأْنكيطرعهُمكلهللكتعةىلكعىلكيشءكمْنكذاَك،كوأّنُهكجيوزكعريِهكيفك

أموِركلألحكةِمكمةكجيوزكعريهْم،كوأّنُهكإّنامكحيكمكبنيكلا ّةسكبةاّظةهِل،كولهللكيتوىّلكلارّسلئل.

لابةطنك يفك إمكةنك ونهك مَعك لاّظةهل،ك أحكةمك مْنك ذاَكك ونحوك وبةايشنِي،ك بةابّي ِا،ك فيحكُمك

خالفكذاَك،كواك ُّهكإّنامك ّرَفكلحلكمكبةاّظةهِل«)3). 

وأن حكمه بالظاهر ال حيلُّ للمبطل أخَذ حقِّ غريه:

ىفك خيتصامِنك رجالِنك جةءُهك إْذك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبىِّ ع َدك جةاسًاك قةات:ك  ُتك  J سرشَا  ك أمِّ عنك

، ولعلَّ  مولريَثكىفكأميةَءكقْدكدرسْت)4).كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّام أنا برٌش، وإنيّكْم ختتصموَن إيلَّ

تِه مْن بعٍض، فأقيَض لُه عىل نحِو ما أسمُع منُه، فمْن قضيُت لُه مْن  بعضكْم أْن يكوَن أحلَن بحجيّ

حقِّ أخيِه بيشٍء، فال يأخْذ منُه شيئًا، فإنيّام أقطُع لُه قطعًة مَن النيّاِر«.

كولحٍدكم هام:كحّقيكهذلكلّاذيكأطرُبكاصةحبي. فبكىكلاّلجالِن،كوقةَلك لُّ

 .(5(» ، ثمَّ استهام، ثمَّ حتااليّ يا احلقَّ ا إْذ فعلتام ما فعلتام، فاقتسام وتوخيّ كملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ فقةَلكهلامكلا ّبيُّ

)1(ككأي:كأفصحكببيةنكحجته.
)2(ككرولهكلابخةريك]2458[،كومسرمك]1713[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]12/ 5[.
)4(ككأي:كبريْت.كويفكرولياكأيبكدلودك]3584[:كأتىكرسـوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجالِنكخيتصامِنكيفكمولريَثكهلام،كملْكتكْنكهلامك

بّي ٌاكإاّلكدعولمهة.
)5(ككرولهكأمحدك]26760[كوأبوكدلودك]3583[،،كوحس هكلألابةينكيفكلإلرولءك]1423[.
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يا«كأِي:كلطربةكلحلّق،كولاعدلكيفكلاقسشا،كولجعالكلملت ةزَعكفيِهكنصفنِي. »وتوخيّ

كلاقسشنِيكوقَعكيفك »ثمَّ استهام«كأِي:كلقرتعةكاتعينِيكلحلّصتنِيكإْنكوقَعكلاّت ةزعكبي كام؛كايظهلكأيُّ

نصيبك ّلكم هام،كوايأخْذك ّلكولحدكم كامكمةكختلجُهكلاقلعاكمَنكلاقسشا.ك

كمْنكقبرهكبإبللءكذّمته)1).  كولحٍدكم كامكصةحبهكيفكحلٍّ «كأي:كايجعْلك لُّ »ثمَّ حتااليّ

كحللمًة،كوالك كحكَمكلحلة ِمكالكحيلُّ :ك»فيِهكمَنكلافقه:كوجوُبكلحلكِمكبةاّظةهِل،كوأنَّ قاَل اخلطيّابُّ

حيّلمكحالالً،كوأّنُهكمتىكأخطَأكيفكحكشه،كفقىضك ةَنكذاَككيفكلاّظةهِل،كفأّمةكيفكلابةطن،كويفكحكمك

لآلخلة،كفإّنُهكغريكمةٍض«)2). 

،كوأمحَد،كومجةهريكعرامِءك :ك»يفكهذلكلحلديِث:كدالاٌاكملذهِبكمةاك،كولاّشةفعيِّ وقاَل النيّووييّ

ك حيلُّ الك لحلة مك حكمك ك أنَّ بعدهْم:ك فشْنك ولاّتةبعنَي،ك لاّصحةبِاك مَنك لألمصةِرك وفقهةءك لإلسالم،ك

كحللمًة. لابةطَن،كوالكحيلُّ

فإذلكمهَدكمةهدلكزوٍركإلنسةٍنكبامٍل،كفحكَمكبِهكلحلة م؛كملْكحيّلكارشحكوِمكاُهكذاَك.

كقترهكمَعكعرشهكبكذهبام،كوالكأخُذكلاّديِاكم ُه. كارويلِّ واْوكمهدلكعريِهكبقتٍلكملْكحيلَّ

لاقةيضك حكمك بعَدك يتزّوجهةك أْنك بكذهبامك عرَمك ملْنك حيّلك ملْك لملأتهك طّرَقك أّنُهك مهدلك واْوك

بةاّطالق«)3). 

وكان ال حيكم عىل املّدعى عليه إال باعرتافه، أو بوجود البّينة:

كملسو هيلع هللا ىلصكإْذكجةَءكرجٌلكيقوُدكآخَلكب سعٍا)4).  عنكولئِلكبنكحجٍلكIكقةَل:كإيّنكاقةعٌدكمَعكلا ّبيِّ

)1(ككعونكلملعبودك]364/9[.

)2(ككعونكلملعبودك]362/9[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]6/12[.

)4(ككسرٌيكمضفور،كجيعلكزمةمًةكاربعرِيكوغريِه.كلا هةياك]48/5[.
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فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكهذلكقتَلكأخي.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أقتلتُه؟«.

فقةَل:كإّنُهكاْوكملْكيعرتْفكأقشُتكعريِهكلابّي َا.

قةَل:كنعْمكقترتُه.

قةَل:ك»كيَف قتلتُه؟«.

قةَل:ك  ُتكأنةكوهَوكنختبُطك)1)كمْنكمجلٍة،كفسّب ي،كفأغضب ي،كفرضبتُهكبةافأِسكعىلكقلنِه،ك
فقترتُه.

يِه عْن نفسَك؟«. كملسو هيلع هللا ىلص: »هْل لَك مْن يشٍء تؤديّ فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

قةَل:كمةكيلكمةٌلكإاّلك سةئي،كوفأس.

قةَل:ك»فرتى قومَك يشرتونَك؟«.

قةَل:كأنةكأهوُنكعىلكقوميكمْنكذلَك.

فلمىكإايِهكب سعتِه،كوقةَل:ك»دونَك صاحبَك«.

فةنطرَقكبِهكلاّلجُل،كفراّمكوىّل،كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إْن قتلُه فهَو مثلُه«)2).

فلجَع،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإّنُهكبرغ يكأّنَككقرَت:ك»إْن قتلُه فهَو مثلُه«،كوأخذتُهكبأملَك.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أما تريُد أْن يبوَء بإثمَك وإثِم صاحبَك؟«.

كلهلل،كبىل. قةَل:كيةكنبيَّ

قةَل:ك»فإنَّ ذاَك كذاَك«.

)1(ككأي:كنرضُبكلاشجلكبةاعصة،كفيسقطكورقه،كف جشعهكعرفة.كرشحكلا وويك]172/11[.
)2(ككأيكأنهكالكفضلكوالكم اكألحدمهةكعىلكلآلخل؛كألنهكلستوىفكحقهكم ه،كبخالفكمةكاوكعفةكع هكفإنهك ةنكاهك

لافضلكولمل اكوجزيلكثولبكلآلخلة،كومجيلكلاث ةءكيفكلادنية.كرشحكلا وويك]173/11[.
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قةَل:كفلمىكب سعتِه،كوخىّلكسبيرُه)1). 

وكان يردُّ أيَّ حكٍم خيالُف رشع الله:

كرجرنِيكلختصامكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

فقةَلكأحدمهة:كلقِضكبي  ةكبكتةِبكلهلل.

وقةَلكلآلخُل،كوهَوكأفقههام:كأجْلكيةكرسوَلكلهللِّ،كفةقِضكبي  ةكبكتةِبكلهللِّ،كوأذْنكيلكأْنكأتكّرَم.

قةَل:ك»تكليّْم«.

كعىلكلب يكلاّلجَم،كفةفتديُتك كلب يك ةَنكعسيفًةكعىلكهذل)2)،كفزنىكبةملأتِه،كفأخربوينكأنَّ قةَل:كإنَّ

م ُهكبشئِاكمةٍة،كوجةريٍاكيل.

لاّلجُمك لب يكجرُدكمةئٍا،كوتغليُبكعةٍم،كوإّنامك أّنامكعىلك كإيّنكسأاُتكأهَلكلاعرِم،كفأخربوينك ثمَّ

عىلكلملأته.

غنمَك،  ا  أميّ اهلليِّ،  بكتاِب  بينكام  ألقضنيَّ  بيدِه  نفيس  واليّذي  »أما  ملسو هيلع هللا ىلص:  لهللك رسوُلك فقةَلك

وجاريتَك فردٌّ عليَك، وعىل ابنَك جلُد مائٍة، وتغريُب عاٍم.

ا أنَت يا أنيُس فاغُد عىل امرأِة هذا، فإْن اعرتفْت، فارمجها«. وأميّ

قةَل:كفغدلكعريهةكفةعرتفْت،كفأمَلكهبةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفلمجْت)3). 

من فوائد احلديث:

،كويعةدكلملةُلكلملأخوذكفيِه. كعىلكغريكلارّشعكيلدُّ كلاّصرَحكلملب يَّ أنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1680[.
)2(ككلاعسيُف:كلألجرُي.

)3(ككرولهكلابخةريك]2315[،كومسرمك]1698[.
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قاَل ابن دقيق العيد: »وبذاَككيتبنّيكضعفكعذركمِنكلعتذَركمَنكلافقهةءكعْنكبعضكلاعقودك

يفك لإلذَنك ك أنَّ ك ولحلقُّ لاّترّصف،ك يفك اآلخِلك م هامك وأذَنك ّلك تللضية،ك لملتعةوضنِيك ك بأنَّ لافةسدةك

لاّترّصفكمقّيٌدكبةاعقوِدكلاّصحيحا«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيّذُر املتخاصمني من التامدي يف الباطل: 

مْن  دوَن حدٍّ  »مْن حالْت شفاعتُه  قةل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك كرسوَلك أنَّ Lك بِنكعشَلك لهللك عبِدك عنك

حدوِد اهلليِّ؛ فقْد ضادَّ اهلليَّ. ومْن خاصَم يف باطٍل وهَو يعلمُه)2) مْل يزْل يف سخِط اهلل حتيّى ينزَع عنُه. 

ا قاَل«.  ومْن قاَل يف مؤمٍن ما ليَس فيِه أسكنُه اهلل ردغَة اخلباِل )3) حتيّى خيرَج مميّ

قةاول:كيةكرسوَلكلهللِّ،كومةكردغُاكلخلبةِل؟

قةَل:ك»عصارُة أهِل النيّاِر«)4). 

قال ابُن رجٍب: »فإذلك ةنكلالجُلكذلكقدرٍةكع دكلخلصومِاك-كسولٌءك ةنتكخصومتهكيفكلاّدين،ك

،كوخيلجهكيفكصورةك ،كويوّهَنكلحلقَّ أوكيفكلادنيةك-كعىلكأْنكي ترَصكاربةطل،كوخيّيَلكارّسةمعكأّنهكحقٌّ

لابةطل،ك ةنكذاككمْنكأقبِحكلملحّلمةت،كومنكأخبِثكخصةلكلا فةِق«)5). 

وكان حيتمُل، ويعطي من عندِه؛ ليصلَح بني املتخاصمني، ويقطع النزاع واخلصومة:

كحمّيصَاكبَنكمسعوٍدكوعبَدكلهللكبَنكسهٍلكلنطرقةكقبَلكخيرَبكمْنكجهٍدك عْنكسهِلكبِنكأيبكحثشَاكأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]142/12[.
كخصشهكعىلكلحلّق. )2(ككأْي:كيعرمكأّنُهكبةطل،كأْوكيعرمكأنَّ

)3(ككلاّلدغُا:كطنٌيكووحٌلك ثرٌي.كلا هةياك]215/2[
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3597[،كولبنكمةجاك]3377[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2318[.

)5(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]486/2[.
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كطلَحكيفكقريٍب.ك أصةهبْمك)1)،كفتفّلقةكيفكلا ّخِل،كفعدَيكعىلكعبِدكلهللكبنكسهٍل،كفكرسْتكع قُه،كثمَّ

وفقدُهكأصحةبُه،كفةاتشسوُهكحّتىكوجدوُه،كفةستخلجوُه،كفغّيبوُه.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفذهَبكعبُدكلاّلمحِنك ثمكقدمكأخوُهكعبُدكلاّلمحِنكولب ةكعّشِهكحوّيصُا،كوحمّيصُاكإىلكلا ّبيِّ

ايتكّرَمكيفكأمِلكأخيِه،كو ةَنكأحدثهْمكس ًّة،كوهَوكصةحُبكلاّدِم.

«،كأْوكقةَل:ك»ليبدْأ األكرُب«. ْ ْ كربيّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كربيّ

أمِلك يفك لاّلمحِنك عبُدك تكّرَمك ك ثمَّ حمّيصُا،ك تكّرَمك ك ثمَّ حوّيصُا،ك وتكّرَمك لاّلمحِن،ك عبُدك فةستأخَلك

صةحبهم.

بَنكسهٍلكقتياًلكيفكقريٍبكمْنكبعِضكقرِبكخيرَب،ك إّنةكوجدنةكعبَدكلهللك يةكرسوَلكلهلل!ك فقةاول:ك

كإاّلكهيوُد. وايَسكبخيرَبكعدوٌّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »مْن تتيّهموَن؟«. فقةَلكلا ّبيُّ

قةاول:كنّتهُمكلايهوَد.

فكتَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإايهْمكبِه،كفكتَب:ك»مةكقتر ةُه«.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فتقسموَن مخسنَي يمينًا أنَّ اليهوَد قتلتُه؟«.

تِه«)2).  ويفكرولياكملسرم:ك»يقسُم مخسوَن منكْم عىل رجٍل منهْم، فيدفُع برميّ

ثمَّ نسليّمُه  يمينًا  ثمَّ حتلفوَن عليِه مخسنَي  قاتلكْم،  وَن  »تسميّ ويفكرولياكألمحدك)15664): 

إليكْم«.

وَن دَم قاتلكْم؟«. ويفكرولياكاربيهقيك)16868): »أحتلفوَن مخسنَي يمينًا، وتستحقيّ

)1(ككويفكرولياكألمحدك]15664[:كخلجولكيشتةروَنكم هةكتلًل،كأْي:كيطربوَنكلاّطعةم.
)2(ككلملللدكهةكه ةكلحلبلكلّاذيكيلبطكيفكرقباكلاقةتلكويسرمكفيِهكإىلكويّلكلاقتيل.كرشحكلا وويك]149/11[.
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قةاول:كأمٌلكملْكنشهدُهك يَفكنحرُف؟!كومةك  ّةكا حرَفكعىلكمةكالكنعرُم،كمةكندريكمْنكقترُهكإاّلك
كهيوَدكعدّونة،كوبنَيكأظهلهْمكقتَل. أنَّ

ْم ملْ يقتلوُه ويربءوَن مْن دِم صاحبكْم«.  قةَل:ك»فيحلفوَن لكْم مخسنَي يمينًا أنيّ

قةاول:كيةكرسوَلكلهللكمةك  ّةكا قبَلكأيامَنكهيوَد،كمةكهْمكفيِهكمَنكلاكفِلكأعظُمكمْنكأْنكحيرفولكعىلكإثٍم.ك

فكلَهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيبطلكدمُه،كفودلُه)1)كمْنكع دِهكبامئِاكنةقٍا.ك

قةَلكسهٌل:كفولهللكمةكأنسىكبكلًةكم هةكمحللَءكر ضت ي،كوأنةكأحوزهة)2). 

أهلك ك فإنَّ لابني،ك اذلِتك وإصالحًةك ار ّزلِع،ك قطعًةك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسولك ودلُهك »إّنامك النووي:ك قال 
لاقتيلكالكيستحّقوَنكإاّلكأْنكحيرفول،كأْوكيستحرفولكلملّدعىكعريهْم،كوقْدكلمت عولكمَنكلألمليِن،كوهْمك
مكسوروَنكبقتِلكصةحبهْم،كفأرلَدكملسو هيلع هللا ىلصكجربهْم،كوقطَعكلمل ةزعِا،كوإصالحكذلتكلابنيكبدفِعكديتهك

مْنكع ده.

وفيِه:كأّنُهكي بغيكاإلمةِمكمللعةةكلملصةاحكلاعةّما،كولالهتاممكبإصالِحكذلتكلابني«)3). 

ومع قضائه ملسو هيلع هللا ىلص باحلقِّ بني اخلصوم فإن ذلك ال مينعه من تطييب خواطر اجلميع:

كملسو هيلع هللا ىلصكأهَلكمّكَاكأنكيدخرهةكيفكلاعةِمكلملقبلكثالثَاكأيةم،كقدمك ففيكقصِاكلحلديبّيا،كومصةحلاكلا بيِّ
كملسو هيلع هللا ىلصكمكَاكيفكلاعةمكلاقةدمكمعتشلًل. لا بيُّ

فراّمكدخرهةكومىضكلألجُلكأتولكعرّيًة،كفقةاول:كقْلكاصةحبَككلخلْجكع ّة،كفقْدكمىضكلألجُل.

 .(4(! !كيةكعمِّ كملسو هيلع هللا ىلص،كفتبعتُهكلب ُاكمحزَةكت ةدي:كيةكعمِّ فخلَجكلا ّبيُّ

)1(ككأْي:كدفَعكديته.
)2(ككرولهكلابخةريك]2702[،كومسرمك]1669[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]147/11[.
)4(ككخةطبِتكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكبذاَككإجالالًكاُه،كوإاّلكفهَوكلبنكعّشهة،كأْوكبةا ّسبِاكإىلك وِنكمحزَةكوإْنك ةَنكعّشهكمْنكلا ّسِبك

فهَوكأخوُهكمَنكلاّلضةعِا.كلافتحك]505/7[.
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كبُنكأيبكطةاٍبكI،كفأخَذكبيدهة،كوقةَلكافةطشَا:كدونِككلب َاكعّشِك. فت ةوهلةكعيلُّ

 .(2 قةَلكعيل:كفراّمكقدم ةكلملدي َاكلختصش ةكفيهة،كأنة،كوجعفٌل،كوزيُدكبُنكحةرثَا)1)

فقةَلكجعفٌل:كلب ُاكعّشيكوخةاتهةكع دي،كيع ي:كأسامَءكب َتكعشيٍس.

وقةَلكزيٌد:كلب ُاكأخي.

كهبة. وقرُت:كأنةكأخذهتة،كوهَيكلب ُاكعّشي،كوع ديكلب اكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَيكأحقُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكخلةاتهة)3)  فقىضكهبةكلا ّبيُّ

 .(4(» وقةَل: »اخلالُة بمنزلِة األمِّ

ا أنَت يا عيلُّ فمنيّي،  ا أنَت يا جعفُر فأشبهَت خلقي وخلقي. وأميّ وقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ
ا أنَت يا زيُد فأخونا وموالنا«)5).  وأنا منَك. وأميّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كتعظيُمكصراكلاّلحِمكبحيُثكتقعكلملخةصشُاكبنَيكلاكبةِركيفكلاّتوّصِلكإايهة.ك

)1(ككأْي:كيفكأهّيْمكتكونكع دُه،ك لكم همكيليدكأنكتكونكحتتك فةاته؛كايأخذكأجلهةكاكوهنةكيتيشا،كفةا زلعكبي همك
عىلكلاكفةاا،كوايسكلحلضةناكألنهكقدكذهبكوقتهة،كفةحلضةناكتكونكقبلكلاسبعكلاس ني،كوأمةكبعدكسبعكس نيك
فإنهكالكحيتةجكلاطفلكإىلكحضةنا،كواكنكملةك ةنتكيتيشاكأرلدك لكمنكهؤالءكلاثالثاكأنكحيظىكبكفةاتهةكوبةا فقاك

عريهة.كرشحكعشدةكلألحكةمك]8/65[كالبنكجربين.
لرتفعْتك بنكحةرثاكحّتىك زيدك وك وكجعفلك فيهةكعيلك فةختصمك لاطبقةتك]26/4[ك لبِنكسعٍدكيفك روليِاك )2(ككويفك

كملسو هيلع هللا ىلصكمْنكنومِه،كفقةل:كهرشولكأقيضكبي كمكفيهة. أصولهتْمكفأيقظولكلا ّبيَّ
أّمةكزيدكفرألخّوِة،كوأّمةكعيّلكفألّنُهكلبنكعّشهةكومحرهةكمَعكزوجتِه،ك كمْنكهؤالِءكلاّثالثِاكفيهةكمبها:ك )3(كك ةَنكاكلٍّ
وأّمةكجعفلكفركونِهكلبنكعّشهةكوخةاتهةكع ده،كفيرتّجحكجةنبكجعفلكبةجتامِعكقللبِاكلاّلجِلكولمللأِةكم هةكدونك

لآلخليَن.كفتحكلابةريك]506/7[.
كلخلةاَاكيفكلحلضةنِاكمقّدمٌاكعىلك كولاّشفقِاكولالهتدلِءكإىلكمةكيصرُحكلاواَد،كويؤخُذكم ُهكأنَّ )4(ككألهّنةكتقلُبكم هةكيفكلحل وِّ
كصفّيَاكب َتكعبِدكلملّطرِبك ةنْتكموجودةكحي ئٍذ،كوإذلكقّدمْتكعىلكلاعّشاكمَعك وهنةكأقلبكلاعصبةِتك لاعّشِا؛كألنَّ
كعىلكأقةرِبكلألِب.كفتحكلابةريك]506/7[. مْنكلا ّسةِءكفهَيكمقّدماكعىلكغريهة،كويؤخذكم ُهكتقديُمكأقةرِبكلألمِّ
ك)أنَتكأخونة(كأْيكيفكلإليامِنك)وموالنة(كأْيكمْنكجهاكأّنُهكأعتقُه،كوموىلكلاقوِمكم هْم.كولحلديثكرولهكلابخةريك]2700[. )5(ك
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كلخلصَمكيديلكبحّجتِه. كدايَلكلحلكِمكارخصِم،كوأنَّ كلحلة َمكيبنّيُ وفيِه:كأنَّ

كلحلةض َاكإذلكتزّوجْتكبقليِبكلملحضونِاكالكتسقُطكحضةنتهةكإذلك ةنِتكلملحضونُاك وفيِه:كأنَّ
أنثىكأخذًلكبظةهِلكهذلكلحلديِث.كقةاُهكأمحُد.ك

وفيِه:كت ةفُسكلاصحةبِاككيفكفعِلكلخلرِي،كومسةبقتهمكإايه،كوأنك اّلًكم همكحيلُصكعىلك

أنكيكوَنكمنكلاسةبقنِيكإىلكلخلريلِت،كوأنكيكوَنكمنكلاذينكحيظوَنكبةألجلكيفك فةااكلايتيِم)1). 

كولحدكم هم. كملسو هيلع هللا ىلصكيفكهذهكلاقصاكجلعفٍلكإالكأنهكقدكأرىضكبقواهك لَّ ومعكحكِمكلا بيِّ

كوجَهك قال ابن حجر: »فوقَعكم ُهكملسو هيلع هللا ىلصكتطييُب خواطِر اجلميِع،كوإْنك ةَنكقىضكجلعفٍل،كفقْدكبنّيَ
ذاَك«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكهلؤالءكلجلامعاكمنكلاكالمكلملطّيِبكاقروهبمكمنك وقال ابُن دقيِق العيد:»ولاذيكقةاهكلا بيُّ
حسِنكأخالقهكملسو هيلع هللا ىلص.ك

مللدمهةك منك حلمةهنامك ألنك م ةسبته؛ك ظهلْتك فقدك وزيدك اعيلك ذ لهك مةك أمةك تقول:ك واعركك
م ةسٌبكجلربمهةكبذ لكمةكيطّيُبكقروهبم.

وأمةكجعفٌل:كفإنهكحصلكاهكمللدهكمنكأخذكلاصبّيا،كفكيفكنةسبكذاككجربهكبامكقيلكاه؟ك

كفيجةبكعنكذاك:كبأنكلاصبياكلستحّقتهةكلخلةاا،كولحلكمكهبةكجلعفلكبسبِبكلخلةاِا،كالكبسبِبك
نفسِه،كفهوكيفكلحلقيقاكغريكحمكومكاهكبصفته،كف ةسبكذاككجربهكبامكقيلكاه«)3). 

وكان يتبسم إذا سمع من أحد اخلصمني ما يتعّجُب منه:

. كرفةعَاكطّرَقكلملأتُه،كفتزّوجهةكعبُدكلاّلمحِنكبُنكلاّزبرِيكلاقلظيُّ عْنكعكلمَا:كأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]507/7[،كرشحكعشدةكلألحكةمك]8/65[كالبنكجلين.
)2(ككفتحكلابةريك]507/7[.

)3(ككإحكةمكلألحكةمك]1 / 216[.
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قةاْتكعةئشُا:كفجةءْتكوعريهةكمخةركأخرض،كفشكْتكإايهةك–كأْي:كإىلكعةئشاك-كمْنكزوجهة،ك
وأرهتةكخرضًةكبجردهة)1).

كبعضًة)2)،كقةاْتكعةئشُا:كمةكرأيُتكمثَلكمةك فراّمكجةَءكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كولا ّسةُءكي رُصكبعضهنَّ
كخرضًةكمْنكثوهبة. يرقىكلملؤم ةُت،كجلردهةكأمدُّ

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنةكجةاسٌا،كوع دُهكأبوكبكٍل. قةاْتكعةئشا:كفجةءِتكلملأُةكرفةعَاكلاقلظيِّ

كطالقي،كفتزّوجُتكبعدُهكعبَدك إيّنك  ُتكحتَتكرفةعَا،كفطّرق ي،كفبتَّ يةكرسوَلكلهللك فقةاْت:ك
لاّلمحِنكبَنكلاّزبرِي،كوإّنُهكولهللكمةكمعُهكيةكرسوَلكلهللكإاّلكمثُلكهذِهكلهلدبِا)3). 

وأخذْتكهدبًاكمْنكجربةهبة.

وخةاُدكبُنكسعيِدكبِنكلاعةِصكبةابةِبكي تظُلكأْنكيؤذَنكاُه،كفقةَل:كيةكأبةكبكٍلكأالكتسشُعكإىلكهذِهك
كملسو هيلع هللا ىلص. مةكجتهُلكبِهكع َدكلا ّبيِّ

فالكولهللِّ،كمةكيزيُدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلاّتبّسِم)4). 

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لعليِّك تريديَن أْن ترجعي إىل رفاعَة! ال حتيّى يذوَق عسيلتِك)5)، 
وتذوقي عسيلتُه«. 

)1(ككأي:كمْنكرضبكزوجهةكهلة.
)2(ككمجراكمعرتضا،كوهَيكمْنك المكعكلماكرلويكلحلديث.

كذ لُهكيشبهكلهلدباكيفكلالسرتخةءكوعدمكلالنتشةر.كلافتحك]465/9[. )3(ككوهَيكطلفهكلّاذيكملْكي سج،كوأرلدْتكأنَّ
كلاّتبّسـمكارّتعّجِبكمـْنكجهلهة،كوترصحيهةكهبذلكلّاذيكتسـتحييكلا ّسـةءكم ـُهكيفكلاعةدة،كأْوك )4(ككقـةَلكلاعرـامء:كإنَّ

الغبتهةكيفكزوجهةكلألّول،كو للهاكلاّثةين.ك
رشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]4/10[.

كلملطّرقاكثالثًةكالك )5(ككتصغريكعسراكوهَيك  ةياكعْنكلجلامع،كمّبَهكاّذتهكبرّذِةكلاعسلكوحالوته،كويفكهذلكلحلديثكأنَّ
كيفةرقهة،كوت قيضكعّدهتة،كفأّمةكجمّلدكعقدهكعريهةكفالكيبيحهةك حتّلكملطّرقهةكحّتىكت كحكزوجًةكغريه،كويطأهةكثمَّ

األّوِل.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]3/10[.
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قةَل:كفسشَعكبذاَككزوجهة،كوأهّنةكقْدكأتْتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجةَءكومعُهكلب ةِنكاُهكمْنكغريهة.

فقةَل:ك ذبْتكولهللكيةكرسوَلكلهللكإيّنكألنفضهةكنفَضكلألديِم)1)،كواك ّهةكنةمٌزكتليُدكرفةعَا.

فقةَل:ك)ب وَككهؤالِء؟(.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك)هذلكلّاذيكتزعشنَيكمةكتزعشنَي،كفولهللكهلْمكأمبُهكبِهكمَنكلاغللِبكبةاغللِب()2). 

إن كان أحدمها غري مسلم:  وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستمع إىل اخلصمني و

كيعلُضكسرعًاكاُهكأعطَيكهبةكميئًةك لهُهكأْوكملْكيلضُه،ك عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كبي امكهيوديٌّ
قةَل:كالكولّاذيكلصطفىكموسىكعريِهكلاّسالمكعىلكلابرِش.

 S تقوُل:كولّاذيكلصطفىكموسىك فرطَمكوجهُه،كوقةَل:ك لألنصةِر،ك مَنك فسشعُهكرجٌلك
عىلكلابرش،ِكورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبنَيكأظهلنة.

كيلكذّمًاكوعهدلً،كوقةَل:كفالٌنكاطَمكوجهي. كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكأبةكلاقةسِمكإنَّ فذهَبكلايهوديُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ملَ لطمَت وجهُه؟«.

قةَل:كقةَلكيةكرسوَلكلهلل:كولّاذيكلصطفىكموسىكSكعىلكلابرِش.كوأنَتكبنَيكأظهلنة.

أنبياِء  بنَي  لوا  تفضيّ »ال  قةَل:ك ك ثمَّ وجهِه،ك يفك لاغضُبك علَفك حّتىك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك فغضَبك
امواِت ومْن يف األرِض إاليّ مْن شاَء اهلل، ثمَّ ينفُخ  وِر، فيصعُق مْن يف السيّ ُه ينفُخ يف الصيّ اهلليِّ، فإنيّ
الم آخٌذ بالعرِش، فال أدري أكاَن فيمْن  َل مْن بعَث، فإذا موسى عليِه السيّ فيِه أخرى، فأكوُن أويّ

صعَق، فأفاَق قبيل، أْو كاَن مميّْن استثنى اهلل؟«)3). 

)1(ككوهـوك  ةيـاكعنك املكقوةكلملبـةرشة،كوهذهكلاك ةياكمنكلافصةحـاكلاعجيباكوهيكأبرـغكيفكلملع ىكمنكلحلقيقا.ك
عشدةكلاقةريك]31 /477[.

)2(ككرولهكلابخةريك]5825[كومسرمك]1433[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2411[،كومسرمك]2373[.
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وقد كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أقضيٌة كثرية حكم فيها بني اخلصوم واملتنازعني.

فقىضكأنكيفكلاّل ةزكلخلشس)1). 

وقىضكأنكثشلَةكلا خِلكملنكأّبلهة،كإالكأنكيشرتطكلملبتةع)2)ك]أي:كلملشرتي[.ك

وقىضكأنكمةَلكلملشروِككملنكبةعُهكإالكأنكيشرتَطكلملبتةع)3). 

وقىضكأنكلاواَدكارفللِش،كوارعةهِلكلحلجَل)4). 

كمةكملكيقسم)5).  وقىضكبةاشفعِاكبنيكلارّش ةِءكيفك لِّ

وقىضكحلشلكبنكمةاككلهلذيلكبشريلثهكعنكلملأتهكلاتيكقترتهةكلألخلى)6). 

وقىضكيفكلجل نِيكلملقتوِلكبغّلٍةكعبٍد،كأوكأمٍا)7). 

وقىضكيفكلالحباكتكونكبنيكلاطليقكملكيلْدكأهرهةكلاب يةنكفيهة،كفقىضكأنكيرتككارطليقكفيهةك
سبعاكأذرع)8). 

وقىضكأنكلمللأةكالكتعطيكمنكبيِتكزوجهةكميئًةكإالكبإذنه)9). 

.I1(ككرولهكلابخةريك]1499[،كومسرمك]1710[كعنكأيبكهليلةك(
.L2(ككرولهكلابخةريك]2379[،كومسرمك]1543[كعنكعبدكلهللكبنكعشلك(

)3(ككهوكجزءكمنكلحلديثكلاسةبق.
.J4(ككرولهكلابخةريك]2053[،كومسرمك]1457[كعنكعةئشاكأمكلملؤم نيك(

.I5(ككرولهكلابخةريك]2214[،كومسرمك]1608[كعنكأيبكهليلةك(

.I6(ككرولهكلابخةريك]6740[،كومسرمك]1681[كعنكأيبكهليلةك(
)7(ككهوكجزءكمنكلحلديثكلاسةبق.

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكتشةجلولكيفكلاّطليِقكبسبعِاكأذرٍع.كرولهكلابخةريك]2473[،ك )8(ككعْنكأيبكهليلَةكIكقةل:كقىضكلا ّبيُّ
ومسرمك]1613[.

I،كوصححهك أمةماك أيبك عنك ]2295[ك مةجاك ولبنك ]670[،ك ولارتمذيك ]3565[،ك دلودك أبوك رولهك )9(كك
لألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1789[.
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وقىضكارجّدتنيكمنكلملريلِثكبةاّسدِسكبي هامكبةاّسولِء)1). 

 .(2( وقىضكأنهكايسكاعلٍقكظةملكحقٌّ

)1(ككرولهكعبدكلهللكبنكأمحدكيفكزلئدكلملس دك]22272[،كوضعفهكلألابةينكيفكلإلرولءك]1681[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]3073[،كولارتمـذيك]1378[كعنكسـعيدكبنكزيدكI،كوصححـهكلألابةينكيفكلإلرولءك

 .]1520[
وي ظل:كسبلكلهلدىكولالمةدكيفكسريةكخريكلاعبةد.ك]9 /221[.
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ي���دوُمل��ف��ع��ِل ال��خ��ي��ِر آث����اٌر ت���دوُم ال  ال���تيّ���ن���ازَع  ول��ك��نَّ 

ب��ع��دٍل ف��ص��ٌل  قضاتنا  مستقيُموع��ن��َد  ال��ع��دال��ِة  ف��م��ي��زاُن 

تقاٍض بال  الخصوُم  ج��اَر  اخل��ص��وُمف��إْن  جت��ت��م��ُع  اهلل  ف��ع��ن��َد 

لصلٍح ي��دع��وه��ْم  الله  احلكيُمرس���وُل  لِح  الصيّ إىل  يسعى  وك��ْم 

والتيّغاضي التيّسامِح  على  الكريُميحثُّ  احل��قِّ  ع��ِن  يعفو  وق��ْد 

والتيّغاضي التيّصالَح  رفضوا  يقيُمفإْن  بينهُم  ال��ع��دِل  فحكَم 

زوٍر ق���وِل  م��ْن  حالفًا  ُر  عظيُمي��ح��ذيّ ه���ذا  يف  اإلث����َم  ف����إنَّ 

والخفايا بالظيّواهِر،  ال��ع��ل��ي��ُمويحكُم  اهلل  هب���ا  حي��اس��ب��ه��ْم 

ظلمًا الخصِم  تمادي  مْن  َر  ش��وُموح��ذيّ ال��نيّ��اِس  وظ��ل��ُم  بباطلِه، 

عنهْم األم����واَل  ُل  يتحميّ زعيُموق��ْد  هبا  فهَو  لِح،  الصيّ ألج��ِل 

ا لميّ الخصميِن  خاطَر  اخلصيُموط��ييّ��َب  وانقطَع  بالعدِل،  قىض 

يهودًا ول��ْو  للخصوِم،  العموُمويصغي  بينهُم  ال��ع��دَل  ف���إنَّ 

القضايا في  فصٌل  الله  القديُموش��رُع  وال��ع��دُل  اإلن��ص��اُف  ه��َو 

ردٌّ ��رِع  ل��ل��شيّ م��خ��ال��ٍف  الغشوُمف��ك��لُّ  والظيّلُم  الطيّاغوُت  هَو 

( 0 )
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تعامل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع المسلمين الجدد

 ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكحليصةكعىلكهدلياكلا ةسكأمدكمةكيكونكلحللص؛كحتىكخةطبهكرّبهكتبةركك

وتعةىلكبقواه:ك]پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ[ك]لاشعللء:3[،كوبقواهكسبحةنه:ك]ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ[ك]لاكهف:6[. 

آثةرك يةكحمشُدكقةتٌلكنفسك،كومهركهةكعىلك »يع يكتعةىلكذ لهكبذاك:كفرعركك قال الطربي: 

قومككلاذينكقةاولكاك:كانكنؤمَنكاككحتىكتفجَلكا ةكمنكلألرضكي بوعًة؛كتّلدًلكم همكعىلكرهّبمكإنك

همكملكيؤم ولكهبذلكلاكتةبكلاذيكأنزاتهكعريك،كفيصّدقولكبأنهكمنكع دكلهللكحزنًة،كوترّهفة،كووجدًلك

بإدبةرهمكع ك،كوإعللضهمكعاّمكأتيتهمكبه،كوتل همكلإليامَنكبك«)1). 

وقدكوصفهكلهللكبةحللِصكعىلكهدليِاكلا ةِس،كفقةل:ك]ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ[ ]لاتوبا:128[.

كعريكم،كويع تكم.ك كعريهكلألملكلاذيكيشقُّ ]ۓ ڭ ڭ ڭ[،كأي:كيشقُّ

كاكمكلخلرَي،كويسعىكجهدهكيفكإيصةاهكإايكم،كوحيلُصك ] ڭ ۇ[كفيحبُّ

،كويسعىكجهدهكيفكت فري مكع ه. عىلكهدليتكمكإىلكلإليامن،كويكلهكاكمكلارّشَّ

)1(ككتفسريكلاطربيك]194/15[.
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] ۇ  ۆ ۆ[،كأي:كمديُدكلالأفاكولالمحاكهبم،كأرحُمكهبمكمنكولادهيم)1). 

ويشّثلكا ةكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحلصهكعىلكنجةةكلا ةسكمنكعذلبكلهلل،كفيقوُل:ك»إنيّام مثيل ومثُل 

وابُّ اليّتي تقُع يف  النيّاِس كمثِل رجٍل استوقَد نارًا، فلاميّ أضاءْت ما حولُه جعَل الفراُش، وهذِه الديّ

، ويغلبنُه فيقتحمَن فيها، فأنا آخُذ بحجزكْم)2) عِن النيّاِر، وهْم  النيّاِر يقعَن فيها، فجعَل ينزعهنَّ

يقتحموَن فيها«)3). 

قةلكلبُنكحجلكV:ك»يفكلحلديِث:كمةك ةنكفيهكملسو هيلع هللا ىلصكمنكلالأفِا،كولالمحِا،كولحللصكعىلكنجةِةك

لألّمِاك امكقةلكتعةىل:ك]ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ[ك]لاتوبا:128[«)4). 

وكم ذرفت عيناه ملسو هيلع هللا ىلص من أجل هذه األمة:

كملسو هيلع هللا ىلصكتالكقوَلكلهللكDكيفكإبللهيَم:ك]ڦ ڄ  كلا ّبيَّ عْنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِصكأنَّ

ڄ ڄ    ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ[ك]إبللهيم:36[كلآليَا،كوقةَلكعيسىكS: ]وئ 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ[ك]لملةئدة:118[.

تي«،كوبكى. تي أميّ فلفَعكيديِه،كوقةَل:ك»الليّهمَّ أميّ

ٍد -وربيَّك أعلُم - فسلُه ما يبكيَك؟ فقةَلكلهللكD: يا جربيُل اذهْب إىل حمميّ

فأتةُهكجربيُلكS،كفسأاُه،كفأخربُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبامكقةَل.

تَك، وال نسوءَك)5).  ٍد، فقْل: إنيّا سنرضيَك يف أميّ فقةَلكلهلل:كيا جربيُل، اذهْب إىل حمميّ

)1(ككتفسريكلاسعديك]356/1[.
)2(ككلحلجزة:كموضعكعقدكلإلزلر.

.I3(ككرولهكلابخةريك]6483[،كومسرمك]2284[كعنكأيبكهليلةك(
)4(ككفتحكلابةريك]318/11[.

)5(ككرولهكمسرمك]202[. 
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وكم برقْت أساريُر وجهه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فرحاً ورسوراً بإشهار رجل إسالمه: 

كبنكحةتم:كفراّمكرآُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوثَبكإايِهكفلحًة،كومةكعريِهكردلٌء،ك ففيكقصاكإسالمكعديِّ
حّتىكبةيعُه)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملسرشنيكلجلددك-يفك ولملتأّمُلكيفكلاسريِةكلاصحيحِاكولاس اكلا بوياكجيُدكأنكهديكلا بيِّ
مجيعكلملللحل-كهوكأ شُلكهدٍيكوأتّه.

بعضك عىلك ا قفك لملبةركك لاطيبك لهلديك وهذلك لاكليشاك لاصورك هذهك بعضك وا ستعلضك
معةينكقولكلهللكتعةىل:ك]ک ک گ    گ گ   [ ]لألنبيةء:107[:

كان ملسو هيلع هللا ىلص يبتهل بالدعاء إىل الله تعاىل هلداية من يتوّسَم فيه اخلرَي من الناس؛ ليدخل يف اإلسالم:

:V قال أبو احلسن ابن بطال

كدخولكلا ةسكيفكلإلسالم،كو ةنكيدعوكملنك ةنكيلجوكم هكلإلنةبَا،ك » ةنكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكحيبُّ
فأسرمك ثرٌيكممنكدعةكاهكبةهلدى«)2). 

جلنِي  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَلك»الليّهمَّ أعزَّ اإلسالَم بأحبِّ هذيِن الريّ كلا ّبيَّ وعْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنَّ
إليَك: بأب جهٍل، أْو بعمَر بِن اخلطيّاِب«. 

قةل:كو ةنكأحّبهامكإايهكعشُل)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك كلا ّبيَّ Jكأنَّ كعشَلكبةادعةِء:كفعْنكعةئشَاك و ةنكهذلكيفكأولكلألمل،كثمكخصَّ
ًة«)4).  »الليّهمَّ أعزَّ اإلسالَم بعمر بِن اخلطيّاِب خاصيّ

)1(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]1156[كوعبدكلالزلقكيفكلملص فك]12646[،كوقدكسبق.
)2(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]149/9[كخمترصًل.

)3(ككرولهكلارتمذيك]3681[،كوصّححهكلألابةينكيفكس نكلارتمذيك]2907[.
)4(ككرولهكلبنكحبةنك]6882[،كوصّححهكلحلة مك]4485[،كولاذهبي،كولحلةفظكيفكلافتحك]48/7[،كولألابةينكيفك

لاصحيحاك]6882[.
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كملسو هيلع هللا ىلص. وقدكأسرمكعشُلكبنكلخلطةبكعقَبكدعوِةكلا بيِّ

معكأنك ثريًلكمنكلا ةسك ةنكيةئسًةكمنكإسالِمكعشَل،كحتىكقةلكقةئرهم:ك»الكيسرُمكعشُلكحتىك
يسرَمكمحةُركلخلّطةب«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكاعشلكبنكلخلطةبك ةنكاهكلألثُلكلابةاُغكيفكدخواهكلإلسالَم. فدعةُءكلا بيِّ

وكذلك دعا ألم أب هريرة باإلسالم: 

قةَلكأبوكهليلةكI:ك  ُتكأدعوكأّميكإىلكلإلسالِمكوهَيكمرش ٌا،كفدعوهتةكيومًة،كفأسشعت يك
يفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمةكأ لُه.

فأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكأبكي.

،كفدعوهتةكلايوَم،كفأسشعت يك قرُت:كيةكرسوَلكلهللكإيّنك  ُتكأدعوكأّميكإىلكلإلسالِم،كفتأبىكعيلَّ
كأيبكهليلَة. فيَككمةكأ لُه،كفةدُعكلهللَّكأْنكهيدَيكأمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »الليّهمَّ اهِد أمَّ أب هريرَة«.

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص. فخلجُتكمستبرشًلكبدعوِةكنبيِّ

)3)كفقةاْت:ك فراّمكجئُت،كفرصُتكإىلكلابةِب،كفإذلكهَوكجمةٌف)2)،كفسشعْتكأّميكخشَفكقدميَّ
مكةنَككيةكأبةكهليلَة.

وسشعُتكخضخضَاكلملةِء)4)،كقةَل:كفةغتسرْت،كوابسْتكدرعهة،كوعجرْتكعْنكمخةرهة،كففتحِتك
لابةَب.

)1(ككلاسريةكلا بوياكالبنكهشةمك]295/1[
)2(ككأْي:كمغرٌق.

)3(ككأْي:كصوهتامكيفكلألرض.
)4(ككأي:كصوتكحتليكه.
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كحمّشدًلكعبدُهكورسواُه. كقةاْت:كيةكأبةكهليلَة،كأمهُدكأْنكالكإاَهكإاّلكلهلل،كوأمهُدكأنَّ ثمَّ

فلجعُتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأتيتُهكوأنةكأبكيكمْنكلافلِح.

كأيبكهليلَة. قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأبرْش،كقِدكلستجةَبكلهللكدعوتَك،كوهدىكأمَّ

فحشَدكلهللَّ،كوأث ىكعريِه،كوقةَلكخريًل.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللكلدُعكلهللَّكأْنكحيّبب يكأنةكوأّميكإىلكعبةدِهكلملؤم نَي،كوحيّببهْمكإاي ة.

ُه إىل عبادَك املؤمننَي، وحبيّْب إليهْم املؤمننَي«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »الليّهمَّ حبيّْب عبيدَك هذا وأميّ

فامكخرَقكمؤمٌنكيسشُعكيب،كوالكيللينكإاّلكأحّب ي)1). 

وكذلك دعا لقبيلة دوس باهلداية لإلسالم:

كدوسًةكقْدك كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإنَّ   امكروىكأبوكهليلَةكIكقةَل:كجةَءكلاّطفيُلكبُنكعشٍلوكإىلكلا ّبيِّ
هركْت،كعصْتكوأبْت،كفةدُعكلهللَّكعريهْم.

كلا ّةُسكأّنُهكيدعوكعريهْم. فظنَّ

فقةَل:ك»الليّهمَّ اهِد دوسًا، وأِت هبْم«)2). 

وقدكبّوبكعريهكلابخةريكيفكصحيحه:ك»بةُبكلاّدعةِءكارشرش نَيكبةهلدىكايتأّافهْم«.

لملقةمنِي،ك بنَيك لافلِقك إىلك م ُهك إمةرةك لملص َّف،ك تفّقِهك مْنك )ايتأّافهْم(ك »وقواه:ك احلافظ:ك قال 
وأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكتةرًةكيدعوكعريهْم،كوتةرًةكيدعوكهلْم.

كمو تهْم،كويكثُلكأذلهْم،كولحلةاُاكلاّثةنيُا:كحيُثكتؤمُنكغةئرتهْم،ك فةحلةااكلألوىل:كحيُثكتشتدُّ

ويلجىكتأّافهْمك امكيفكقّصِاكدوٍس«)3). 

)1(ككرولهكمسرمك]2491[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2937[،كومسرمك]2524[.

)3(ككفتحكلابةريك]108/6[.
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وكان حيمُد الله تعاىل عىل إسالمهم ويفرح بذلك.

كملسو هيلع هللا ىلصكيعودُه،ك كملسو هيلع هللا ىلصكفشلَض،كفأتةُهكلا ّبيُّ كخيدُمكلا ّبيَّ عْنكأنٍسكIكقةَل:ك ةَنكغالٌمكهيوديٌّ
فقعَدكع َدكرأسِه،كفقةَلكاُه:ك»أسلْم«.

ف ظَلكإىلكأبيِهكوهَوكع دُهكفقةَل:كاُهكأطْعكأبةكلاقةسِمكملسو هيلع هللا ىلص،كفأسرَم.

كملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيقوُل:ك»احلمُد هلليِّ اليّذي أنقذُه ]ب [ مَن النيّاِر«)1).  فخلَجكلا ّبيُّ

وقدكسبقكمع ةكذ لكفلحكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكبإسالمكعديكبنكحةتم،كوإسالمكعكلماكبنكأيبكجهل.

ومما يستأنس به يف ذلك:

مةكرويكعنكحويطِبكبِنكعبِدكلاعّزىكأنهكقةل:كمّلةكدخَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمّكَاكعةَمكلافتِحكخفُتك
خوفًةكمديدًل،كفخلجُتكمْنكبيتي،كوفّلقُتكعيةيلكيفكمولضَعكيأم وَنكفيهة.

،كو ةنْتكبي يكوبي ُهكخّرٌا،ك كلاغفةريِّ فةنتهيُتكإىلكحةئِطكعوٍف،كفك ُتكفيِه،كفإذلكأنةكبأيبكذرٍّ
ولخلّرٌاكأبدًلكمةنعٌا،كفراّمكرأيتُهكهلبُتكم ُه.

فقةَل:كأبةكحمّشٍد.

فقرُت:كاّبيَك.ك

قةَل:كمةكاَك؟ك

قرُت:كلخلوُف.ك

.Dقةَل:كالكخوَفكعريَك،كأنَتكآمٌنكبأمةِنكلهللك

فلجعُتكإايِه،كفسّرشُتكعريِه.

فقةَل:كلذهْبكإىلكم زاَك.

)1(ككرولهكلابخةريك]1356[كوأبوكدلودك]3095[،كولازيةدةكأليبكدلود.
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قرُت:كهْلكيلكسبيٌلكإىلكم زيل،كولهللكمةكأرلينكأصُلكإىلكبيتيكحّيًةكحّتىكأافىكفأقتَل،كأْوكيدخُلك
كعيةيلكافيكمولضَعكمّتى.ك كم زيلكفأقتُل،كوإنَّ عيلَّ

قةَل:كفةمجْعكعيةاَككيفكموضٍع،كوأنةكأبرُغكمعَككإىلكم زاَك.

كحويطبًةكآمٌنكفالكهيْج. فبرَغكمعي،كوجعَلكي ةديكعىلكأنَّ

كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربُه،كفقةَل:ك»أوليَس قْد أمَن النيّاُس كليّهْم إاليّ مْن  كلنرصَفكأبوكذرٍّ ثمَّ
أمرت بقتلهْم؟«.

. كأبوكذرٍّ قةَل:كفةطشأن ُت،كورددُتكعيةيلكإىلكم ةزهلْم،كوعةَدكإيلَّ

فقةَلكيل:كيةكأبةكحمّشٍدكحّتىكمتى؟كوإىلكمتى؟كقْدكسبقَتكيفكلملولطِنك ّرهة،كوفةتَككخرٌيك ثرٌي،ك
وبقَيكخرٌيك ثرٌي؛كفأِتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأسرْمكتسرْم.

كلا ّةِس،كوأوصُلكلا ّةِس،كوأحرُمكلا ّةِس،كرشفُهكرشفَك،كوعّزُهكعّزَك. ورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأبلُّ

قةَل:كقرُت:كفأنةكأخلُجكمعَك،كفآتيِه.

فخلجُتكمعُهكحّتىكأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةابطحةِء،كوع دُهكأبوكبكٍل،كوعشُلكL،كفوقفُتك
كالكإاَهكإاّلكلهلل،كوأّنَككرسوُلكلهللِّ،كفقةَلك عىلكرأسِه،كفسرشتكعريهكفلّدكلاسالم،كفقرُت:كأمهُدكأنَّ

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »احلمُد هلل اليّذي هداَك«. 

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبإسالمي،كثمكمهدُتكمعُهكح ي ًةكولاّطةئَف،كوأعطةينكمْنكغ ةئِمك قةَل:كورسَّ
ح نٍيكمةئَاكبعرٍي)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرشدهم لالغتسال بعد اإلسالم.

كملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيغتسَلكبامٍءكوسدٍر)2).  عْنكقيِسكبِنكعةصٍمكIكأّنُهكأسرَم،كفأملُهكلا ّبيُّ

)1(ككلملستدرككعىلكلاصحيحنيكارحة مك]6130[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]355[،كولارتمذيك]550[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]128[.
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بني  بِه إىل حائِط  »اذهبوا  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  أسرَم،ك أثةٍلك بَنك ثاممَاك ك أنَّ وعْنكأيبكهليلَةك

فالٍن، فمروُه أْن يغتسَل«)1). 

وفيِه:كدايٌلكعىلكمرشوعّيِاكلاغسِلكملْنكأسرَم،كوذهَبكبعُضكأهِلكلاعرِمكإىلكوجوبِه،كوذهَبك

لأل ثلوَنكإىلكلالستحبةِب.

يغتسَلك أْنك أسرَمك إذلك ارّلجِلك يستحّبوَنك لاعرِم،ك أهِلك ع َدك عريِهك »ولاعشُلك الرتمذي:ك قاَل 

ويغسَلكثيةبُه«)2). 

وكان يعلّمهم األحكام الرشعية، ويأمرهم بالتخلّص من أدران اجلاهلية.

ك كملسو هيلع هللا ىلصكلاّصالَة،كثمَّ كعْنكأبيِهكقةَل:ك ةَنكلاّلجُلكإذلكأسرَمكعّرشُهكلا ّبيُّ عنكأيبكمةاٍككلألمجعيُّ

أملُهكأْنكيدعَوكهبؤالِءكلاكرامِت:ك»الليّهمَّ اغفْر يل، وارمحني، واهدين، وعافني، وارزقني«)3). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كقْدكأسرشُت. وعْنكعثيِمكبِنك ريٍبكعْنكأبيِهكعْنكجّدِهكأّنُهكجةَءكإىلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »ألِق عنَك شعَر الكفر، واختتْن«)4).  فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقّدم الدخول يف اإلسالم عىل أي أمر آخر.

كملسو هيلع هللا ىلصكرجٌلكمق ٌّعكبةحلديِد)5)،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأقةتُل،ك عنكلاربلَءكIكقةل:كأتىكلا ّبيَّ

أْوكأسرُم؟

قةَل:ك»أسلْم، ثمَّ قاتْل«.

)1(ككرولهكأمحدك]7977[،كوصححهكيفكلإلرولء]164/1[.
)2(ككس نكلارتمذيك]502/2[،كحتفاكلألحوذيك]140/2[.

)3(ككرولهكمسرمك]2697[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]356[،كوحس هكلألابةينكيفكلإلرولءك]79[.

)5(ككوهَوك  ةياكعْنكتغطياكوجههكبآاِاكلحللب.
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كقةتَل،كفقتَل. فأسرَم،كثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »عمَل قلياًل، وأجَر كثريًا«)1). 

كلألجلكلاكثريكقْدكحيصلكبةاعشِلكلايسريكفضاًلكمَنكلهللّكوإحسةنًة)2).  ويفكهذلكلحلديث:كأنَّ

قيل:كإنكهذلكلالجلكهو:كعشلوكبُنكثةبِتكبِنكوقٍش.

؟ كقطُّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنهك ةَنكيقوُل:كحّدثوينكعْنكرجٍلكدخَلكلجل َّاكملْكيصلِّ

فإذلكملْكيعلفُهكلا ّةُسكسأاوُه:كمْنكهَو؟

فيقوُل:كأصريُمكب يكعبِدكلألمهِل:كعشلوكبُنكثةبِتكبِنكوقش.

قةَلكلحلصنُيكفقرُتكملحشوِدكبِنكابيٍد:ك يَفك ةَنكمأُنكلألصريِم؟ك

قةَل:ك ةَنكيأبىكلإلسالَمكعىلكقومِه،كفراّمك ةَنكيوُمكأحٍد،كوخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأحٍدكبدلك

اُهكلإلسالُم،كفأسرَم.

فأخَذكسيفُه،كفغدلكحّتىكأتىكلاقوَم،كفدخَلكيفكعلِضكلا ّةِس،كفقةتَلكحّتىكأثبتتُهكلجلللحُا.

كهذلك فبي امكرجةُلكب يكعبِدكلألمهِلكيرتشسوَنكقتالهْمكيفكلملعل ِاكإذلكهْمكبِه،كفقةاول:كولهللكإنَّ

األصريُم،كومةكجةَء،كاقْدكتل  ةُهكوإّنُهكمل كٌلكهذلكلحلديَث.

فسأاوُهكمةكجةَءكبِه،كقةاول:كمةكجةَءكبَككيةكعشلوكأحدبًةكعىلكقومَك)3)،كأْوكرغبًاكيفكلإلسالِم؟

كأخذُتكسيفي،كفغدوُتكمَعك قةَل:كبْلكرغبًاكيفكلإلسالِم،كآم ُتكبةهللكورسواِه،كوأسرشُتكثمَّ

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةترُتكحّتىكأصةب يكمةكأصةب ي.

)1(ككرولهكلابخةريك]2808[.
)2(ككفتحكلابةريك]25/6[.

)3(ككأي:كأعطفًةكوح ّوًل.كوقدكتصحفتكإىلك»أحلبًة«،كولاتصويبكمنكلإلصةباك]501/4[،كومنكطبعاكلالسةاا
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ُه ملْن أهِل اجلنيِّة«)1).  كملْكيربْثكأْنكمةَتكيفكأيدهيْم،كفذ لوُهكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»إنيّ ثمَّ

وكان يبعُث مع املسلمني اجلدد من يعلّمهم أموَر دينهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكأتةُهكرعٌل،كوذ ولُن،كوعصّيُا،كوب وكحليةَن،كفزعشولكأهّنْمكقْدك كلا ّبيَّ عْنكأنٍسكIكأنَّ

أسرشول،كولستشّدوُهكعىلكقومهْم.

كملسو هيلع هللا ىلصكبسبعنَيكمَنكلألنصةِر. فأمّدهُمكلا ّبيُّ

قةَلكأنٌس:ك  ّةكنسّشيهْمكلاقّللَء،كحيطبوَنكبةا ّهةِر،كويصّروَنكبةاّريِل)2). 

كثغورهكبشدٍدكمنكع ده،كوجلىك كملسو هيلع هللا ىلصكيفكأنكيشدَّ قال املهليّب:ك»فيهكأنكلاّس ّاكمضْتكمنكلا بيِّ

بذاككلاعشلكمنكلألئشاكبعده«)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً عىل ثباهتم عىل اإلسالم، وبعيداً عن كل ما ينّفرهم عنه: 

كملسو هيلع هللا ىلصكعَنكلجلدِركأمَنكلابيِتكهَو؟. عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كسأاُتكلا ّبيَّ

قةَل:ك»نعْم«.

قرُت:كفامكهلْمكملْكيدخروُهكيفكلابيِت؟.

ْت هبْم النيّفقُة«. قةَل:ك»إنَّ قومِك قرصيّ

قرُت:كفامكمأُنكبةبِهكملتفعًة؟.

قةَل:ك»فعَل ذلَك قومِك؛ ليدخلوا مْن شاءوا، ويمنعوا مْن شاءوا«.

ثمكقةَلكهلة:ك»يا عائشُة لوال أنَّ قومِك حديُث عهٍد بجاهلييٍّة؛ ألمرُت بالبيِت فهدَم، فأدخلُت 

)1(ككرولهكأمحدك]23123[،كوحّس هكلبنكحجلكيفكلإلصةباك]501/4[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3064[،كومسرمك]677[.

)3(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]290/9[.
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فيِه ما أخرَج منُه، وألزقتُه باألرِض، وجعلُت لُه بابنِي: باباً رشقييًّا وبابًا غربييًّا، فبلغُت بِه أساَس 
إبراهيَم«)1). 

ويفكروليا:ك»ولوال أنَّ قومِك حديٌث عهدهْم باجلاهلييِّة، فأخاُف أْن تنكَر قلوهبْم...«. 

إدخةَلك يقتيضك مةك بذاَكك لاّشيطةُنك هلْمك فيوسوُسك لاكعبِا،ك خللَبك نفوسهْمك أنكلْتك فلّبامك
لاّدلخرِاكعريهْمكيفكدي هْم.

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيليُدكلستئالفهْم،كويلوُمكتثبيتهْمكعىلكأمِلكلإلسالِمكولاّديِن،كخيةُفكأْنكت فَلك ولا ّبيُّ
قروهبْمكبتخليِبكلاكعبِا،كورأىكأْنكيرتَككذاَك.

وأمُلكلا ّةِسكبةستيعةِبكلابيِتكبةاّطولِفكأقلُبكإىلكسالمِاكأحولِلكلا ّةِس،كوإصالِحكأديةهنْم،ك
كلستيعةبُهكبةاب يةِنكملْكيكْنكمَنكلافلوِض،كوالكمْنكأر ةِنكلارّشيعِاكلّاتيكالكتقوُمكإاّلكبِه،كوإّنامك مَعكأنَّ

جيُبكلستيعةبُهكبةاّطولِفكخةّصًا،كوهذلكيشكُنكمَعكبقةئِهكعىلكحةاِه)2). 

من فوائد احلديث:

فيه:كتلُككبعِضكلالختيةِركخمةفَاكأْنكيقرَصكع ُهكفهُمكبعِضكلا ّةِس.

كلألمِلكمةكيترّسُعكلا ّةُسكإىلكإنكةرِه،كومةكخيشىكم ُهكتوّاُدكلارّضِركعريهْمكيفك وفيِه:كلجت ةُبكويلِّ

ديٍن،كأْوكدنية.ك

وفيه:كتأّاُفكقروهبْمكبامكالكيرتُككفيِهكأمٌلكولجٌب.

بدَئك إذلكتعةرضةك لملفسدِة،كوجرِبكلملصرحِا،كوأهّنامك كمْنكدفِعك ،كفةألهمِّ تقديُمكلألهمِّ وفيِه:ك

كلملفسدَةكإذلكأمَنكوقوعهةكعةَدكلستحبةُبكعشِلكلملصرحِا. بدفِعكلملفسدِة،كوأنَّ

وفيه:كحديُثكلاّلجِلكمَعكأهرِهكيفكلألموِركلاعةّمِا.

)1(ككرولهكلابخةريك]1583[،كومسرمك]1333[.
)2(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]282/2[.
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كملسو هيلع هللا ىلص)1).  وفيه: حلُصكلاّصحةبِاكعىلكلمتثةِلكأولمِلكلا ّبيِّ

فائدة:

قةلكلبنك ثريكV:ك»فب ةهةكلبنكلازبريكعىلكذاكك امكأخربتهكبهكخةاتهكعةئشاكأمكلملؤم نيكعنك
رسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجزلهكلهللكخريًل.

ثمكملةكغربهكلحلجةجكبنكيوسفكيفكس اكثالثكوسبعنيكهدمكلحلةئطكلاشاميلكوأخلجكلحلجلك
ك  امك ةنكأوال،كوأدخلكلحلجةرةكلاتيكهدمهةكيفكجوفكلاكعباكفلصهةكفيه،كفةرتفعكلابةب،كوسدَّ
لاغليب،كوترككآثةرهكإىلكلآلن،كوذاككبأملكعبدكلملرككبنكملولنكيفكذاك،كوملكيكنكبرغهكلحلديث،ك

فرامكبرغهكلحلديثكقةل:كوددنةكأنةكتل  ةهكومةكتوىلكمنكذاك.

مةاكك لإلمةمك لازبري،كولستشةرك لبنك ب ةهةك مةك يعيدهةكعىلك أنك لملهديك لمل صورك لبنك ك وقدكهمَّ
بحسبك ب ةئهةك يفك يتالعبونك يع يك اعبا،ك لملروكك يتخذهةك أنك أ لهك إينك فقةل:ك ذاك،ك يفك أنسك بنك
آرلئهم،كفهذلكيلىكرأيكلبنكلازبري،كوهذلكيلىكرأيكعبدكلملرككبنكملولن،كوهذلكيلىكرأيةكآخلك

ولهللكEكأعرم«)2). 

لملدي ِاك إىلك رجع ةك ائْنك ولهللك أمةك قةَل:ك ك أيبٍّ بَنك لهللك عبَدك ك أنَّ Lك لهللك عبِدك بَنك جةبِلك وعنك
كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَمكعشُل،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كدع يكأرضْبكع َقك ،كفبرَغكلا ّبيَّ كم هةكلألذلَّ كلألعزُّ ايخلجنَّ

هذلكلمل ةفِق.

دًا يقتُل أصحابُه«)3).  ُث النيّاُس أنَّ حمميّ كملسو هيلع هللا ىلص: »دعُه؛ ال يتحديّ فقةَلكلا ّبيُّ

وعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:كأتىكرجٌلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةجلعللنِاكم رصفُهكمْنكح نٍي،ك
ويفكثوِبكبالٍلكفّضٌا،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقبُضكم هةكيعطيكلا ّةَس،كفقةَل:كيةكحمّشُد،كلعدْل.

)1(ككفتحكلابةريك]448/3[.
)2(ككلابدلياكولا هةياك]275/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4905[،كومسرمك]2584[.
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قةَل:ك»ويلَك! ومْن يعدُل إذا ملْ أكْن أعدُل؟ لقْد خبَت وخرسَت إْن ملْ أكْن أعدُل«. 

فقةَلكعشُلكبُنكلخلّطةِبكI:كدع يكيةكرسوَلكلهللِّ،كفأقتَلكهذلكلمل ةفَق.كفقةَل:ك»معاَذ اهلل أْن 
َث النيّاُس أينيّ أقتُل أصحاب«)1).  يتحديّ

قةلكلا وويكV:ك»فيِه:كمةك ةَنكعريِهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلحلرم.

أْنكترتّتبكعىلك لملفةسد؛كخوفًةكمْنك وفيِه:كتلككبعضكلألموركلملختةرة،كولاّصربكعىلكبعضك
ذاَككمفسدةكأعظمكم ُه.

و ةَنكملسو هيلع هللا ىلصكيتأّافكلا ّةس،كويصرُبكعىلكجفةءكلألعللبكولمل ةفقنَي،كوغريهْم؛كاتقوىكمو اك
لملسرشنَي،كوتتّمكدعوةكلإلسالم،كويتشّكنكلإليامنكمْنكقروبكلملؤّافا،كويلغبكغريهْمكيفكلإلسالم،ك

و ةَنكيعطيهْمكلألموللكلجلزيراكاذاَك.

وملْكيقتلكلمل ةفقنَيكهلذلكلملع ى،كوإلظهةرهْمكلإلسالم،كوقْدكأمَلكبةحلكِمكبةاّظةهِل،كولهللّكيتوىّلك

لارّسلئل،كوألهّنْمك ةنولكمعدوديَنكيفكأصحةبهكملسو هيلع هللا ىلص،كوجيةهدوَنكمعُهكإّمةكمحّيا،كوإّمةكاطرِبكدنية،كأْوك

عصبّياكملْنكمعُهكمْنكعشةئلهْم.

قةَلكلاقةيض:كولخترَفكلاعرامءكهْلكبقَيكحكمكلإلغضةءكع هْم،كوتلككقتةهلْم،كأْوكنسَخكذاَكك

ع دكظهوركلإلسالم،كونزولكقواهكتعةىل:ك]ٻ ٻ ٻ[ك]لاتوبا:73[.

وقيَل:كإّنامك ةَنكلاعفوكع هْمكمةكملْكيظهلولكنفةقهْم،كفإذلكأظهلوُهكقترول«)2). 

فةمل ةفُقكمةكملكيظهْلك فلهكونفةقهكفإنهكالكيعةمُلكيفكأحكةمكلادنيةكمعةمرَاكلاكّفةر،كبلكمعةمراك

لملسرشني؛كألنهكقدكعصَمكدمهكومةاه؛كبإعالِنكإسالمه،كوترككهيكلجل ُّاكلاتيكذ لهةكلهللكتعةىلكيفك

 تةبه:ك]ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے[ك]لمل ةفقون:[. 

)1(ككرولهكلابخةريك]3138[،كومسرمك]1063[،كولارفظكملسرم.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]139/16[.
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قةلكلإلمةمكلاشةفعيكV:ك»يع يك-ولهللكأعرُم-كمَنكلاقتِل،كفش عهْمكمَنكلاقتِل،كوملْكيزْلك
ع هْمكيفكلاّدنيةكأحكةَمكلإليامِنكبامكأظهلولكم ُه.ك

وأوجَبكهلُمكلاّدرَككلألسفَلكمَنكلا ّةِركبعرشِهكبرسلئلهْم،كوخالفهةكاعالنيتهْمكبةإليامِن«)1). 

قال ابن كثري:ك»وهلذلك ةنكلاضحةككبنكمزلحمكيقلؤهة:ك»لخّتذولكإيامهنْمكج ًّا«كأي:كتصديقهمك
لاظةهلكج ّا،كأي:كتقّيًاكيّتقونكبهكلاقتل.كولجلشهوركيقلؤهة:ك]ۀ[ مجعكيشني«)2). 

لادنيةك يفك عريهمك بلكجتليك مّدةك فلهم،ك معك لمللتّدين،ك أحكةمك يفك يدخرونك الك فةمل ةفقونك
أحكةُمكلملسرشني.

وعْن أب سعيٍد اخلدريَّ Iكقةَل:كبي امكنحُنكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيقسُمكقساًمكأتةُهكذوك
لخلويرصِةك-وهَوكرجٌلكمْنكب يكتيٍم-كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلعدْل.كفقةَل:ك»ويلَك! ومْن يعدُل إذا 

ملْ أعدْل؟ قْد خبَت وخرسَت إْن ملْ أكْن أعدُل«. 

لُه أصحابًا حيقُر  فإنَّ  »دعُه  فيِه،كفأرضَبكع قُه.كفقةَل:ك لئذْنكيلك لهللِّ،ك يةكرسوَلك فقةَلكعشُل:ك
أحدكْم صالتُه مَع صالهتْم، وصيامُه مَع صيامهْم، يقرءوَن القرآَن ال جياوُز تراقيهْم، يمرقوَن 

مييِّة«)4).  هُم مَن الريّ يِن)3) كام يمرُق السيّ مَن الديّ

ويفكرولياكهلام:كقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: »إين مل أومْر أْن أنقَب عن قلوِب الناس، وال أشقَّ بطونْم«)5). 

َث الناس أينيّ أقتُل أصحاب«)6).  ويفكروليا:كقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: »معاَذ اهلل أْن يتحديّ

)1(ككأحكةمكلاقلآنك]299/1- 300[.
)2(ككتفسريكلبنك ثريك]150/8[.

)3(ككأي:كخيلجون.
)4(ككرولهكلابخةريك]3610[،كومسرمك]1064[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4351[،كومسرمك]1064[.

.L6(ككرولهكمسرمك]1063[كمنكحديثكجةبلكبنكعبدكلهللك(
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كتلَككلألمِلكبقترِهكبسبِبك قال احلافظ ابن حجر:ك»قواه:ك»فإنَّ لُه أصحابًا...«كهذلكظةهلُهكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكبامك كاُهكأصحةبةكبةاّصفِاكلملذ ورة،كوهذلكاليقتيضكتلَككقترِهكمَعكمةكأظهلُهكمْنكمولجهِاكلا ّبيِّ أنَّ

؛كألّنُهكوصفهْمكبةملبةاغِاكيفكلاعبةدِةك ولجهُه،كفيحتشلكأنكيكونكملصرحاكلاتأّافك امكفهشُهكلابخةريُّ

مَعكإظهةِركلإلسالِم،كفرْوكأذَنكيفكقترهْم؛كاكةَنكذاَككت فريًلكعْنكدخوِلكغريهْمكيفكلإلسالِم«)1). 

وكان يتألّف من أسلم منهم باملال واملعاملة احلسنة، ليكون ذلك سبباً لثباهتم عىل اإلسالم.

عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:كمةكسئَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلإلسالِمكميئًةكإاّلكأعطةُه.

كحمّشدًلك فجةءُهكرجٌلكفأعطةُهكغ اًمكبنَيكجبرنِي)2)،كفلجَعكإىلكقومِهكفقةَل:كيةكقوِمكأسرشول،كفإنَّ
يعطيكعطةًءكالكخيشىكلافةقَا)3). 

ك وقةَلكأنٌس:كإْنك ةَنكلاّلجُلكايسرُمكمةكيليُدكإاّلكلاّدنية،كفامكيسرُمكحّتىكيكوَنكلإلسالُمكأحبَّ
إايِهكمْنكلاّدنيةكومةكعريهة)4). 

كمْنكبل اكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكونورك واملراد:كأّنُهكيظهلكلإلسالمكأّوالًكارّدنية،كالكبقصٍدكصحيحكبقربِه،كثمَّ
لإلسالمكملْكيربثكإاّلكقرياًلكحّتىكي رشحكصدرهكبحقيقِاكلإليامن،كويتشّكنكمْنكقربه،كفيكونكحي ئٍذك

كإايِهكمْنكلاّدنيةكومةكفيهة)5).  أحبَّ

أعطي  »إينيّ  قةل:ك قةلكملسو هيلع هللا ىلصك لإليامن،ك امك أوك ةنكضعيفك مرتّددًلك منك ةنك يعطيك و ذلك ةنك
ْم حديُث عهٍد بجاهلييٍّة«)6).  قريشًا أتأليّفهْم؛ ألنيّ

)1(ككفتحكلابةريك]293/12[.
)2(ككأْي:ك ثريةك أهّنةكتأُلكمةكبنيكجبرنِي.

)3(ككرولهكمسرمك]2312[.

)4(ككرولهكمسرمك]2312[.
)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]21/8[.
)6(ككرولهكلابخةريك]3146[،كومسرمك]1059[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يأمر بعض من أسلم بكتامن إسالمه إذا خيش عليه األذى:

. كرجاًلكقْدكخلَجكبشّكَاكيزعُمكأّنُهكنبيٌّ كIكقةل:ك  ُتكرجاًلكمْنكغفةٍر،كفبرغ ةكأنَّ عنكأيبكذرٍّ

فقرُتكألخي:كلنطرْقكإىلكهذلكلاّلجِلك ّرشُه،كوأت يكبخربِه.

كرجَع. فةنطرَقكفرقيُه،كثمَّ

فقرُت:كمةكع دَك.

. فقةَل:كولهللكاقْدكرأيُتكرجاًلكيأمُلكبةخلرِي،كوي هىكعْنكلارّشِّ

فقرُتكاُه:كملْكتشف يكمْنكلخلرِب.

كأقبرُتكإىلكمّكَا،كفجعرُتكالكأعلفُه،كوأ لُهكأْنكأسأَلكع ُه،كوأرشُبك فأخذُتكجللبًةكوعصًة،كثمَّ
مْنكمةِءكزمزَم،كوأ وُنكيفكلملسجِد.

كلاّلجَلكغليٌب. كفقةَل:ك أنَّ كيبكعيلٌّ فشلَّ

قرُت:كنعْم.

قةَل:كفةنطرْقكإىلكلمل زِل.

فةنطرقُتكمعُهكالكيسأا يكعْنكيشٍء،كوالكأخربُه.

فراّمكأصبحُتكغدوُتكإىلكلملسجِدكألسأَلكع ُه،كوايَسكأحٌدكخيربينكع ُهكبيشٍء.

كفقةَل:كأمةكآَنكارّلجِلكأنكيعلُفكم زاُهكبعُد)1)؟ كيبكعيلٌّ فشلَّ

قرُت:كال.

قةَل:كلنطرْقكمعي.

فةنطرقُتكمعُهكالكيسأا يكعْنكيشٍء،كوالكأخربُه.

)1(ككأي:كأنكيعلفكم زيلكلاذيكهوك ش زاه.كوهذلكترّطٌفكيفكعلضكلالستضةفا.
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كقةَل:كأالكحتّدث يكمةكأملَك،ك كعىلكمثِلكذاَك،كفأقةَمكمعُهكثمَّ حّتىكإذلك ةَنكيوُمكلاّثةاِث،كفعةَدكعيلٌّ

ومةكأقدمَككهذِهكلابردَة.

كأخربتَك. قرُتكاُه:كإْنك تشَتكعيلَّ

قةَل:كفإيّنكأفعُل.

،كفأرسرُتكأخيكايكّرشُه،كفلجَع،كوملْك قرُتكاُه:كبرغ ةكأّنُهكقْدكخلَجكهةكه ةكرجٌلكيزعُمكأّنُهكنبيٌّ

يشف يكمَنكلخلرِب،كفأردُتكأْنكأاقةُه.

،كوهَوكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفإذلكأصبحَتكفةتبع يكحّتىك فقةَلكاُه:كأمةكإّنَككقْدكرمدَت،كفإّنُهكحقٌّ

تدخَلكمدخيل،كفإيّنكإْنكرأيُتكأحدًلكأخةفُهكعريَككقشُتكإىلكلحلةئِطك أيّنكأصرُحكنعيل،كولمِضكأنَت.

كملسو هيلع هللا ىلص. فشىضكومضيُتكمعُه،كحّتىكدخَلكودخرُتكمعُهكعىلكلا ّبيِّ

كلإلسالَم. فقرُتكاُه:كلعلْضكعيلَّ

فعلضُهكفأسرشُتكمكةين)1).

فقةَلكيل:ك»يا أبا ذرٍّ اكتْم هذا األمَر، وارجْع إىل بلدَك، فإذا بلغَك ظهورنا فأقبْل«.

كهبةكبنَيكأظهلهْم)2). كألرصخنَّ فقرُت:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

ك فجةَءكإىلكلملسجِدكوقليٌشكفيِه،كفقةَل:كيةكمعرَشكقليٍشكإيّنكأمهُدكأْنكالكإاَهكإاّلكلهللكوأمهُدكأنَّ

حمّشدًلكعبدُهكورسواُه.

)1(كك أّنُهك ةَنكيعلفكعالمةتكلا ّبّي،كفراّمكحتّققهةكملْكيرتّددكيفكلإلسالم.
كأملكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكاُهكبةاكتامِنكايَسكعىلكلإلجيةب،كبْلك )2(ككولملللدكأّنُهكيلفعكصوتهكجهةرًلكبنيكلملـرش نَي،كو أّنُهكفهَمكأنَّ

كبِهكقّوةكعىلكذاَك،كوهلذلكأقّلُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكذاَك. عىلكسبيلكلاّشفقاكعريِه،كفأعرشُهكأنَّ
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فقةاول:كقومولكإىلكهذلكلاّصةبِئ)1).

فقةمول،كفرضبُتكألموَت.

غفةَر،ك مْنك رجاًلك تقتروَنك ويركْمك فقةَل:ك عريهْمك أقبَلك ك ثمَّ ،ك عيلَّ ك فأ بَّ لاعّبةُس،ك فأدر  يك

ومتجل ْمكوممّل ْمكعىلكغفةَر.

فأقرعولكع ّي.

فراّمكأْنكأصبحُتكلاغَدكرجعُت،كفقرُتكمثَلكمةكقرُتكبةألمِس.

فقةاول:كقومولكإىلكهذلكلاّصةبِئ.

كوقةَلكمثَلكمقةاتِهكبةألمِس)2).  كعيلَّ فص َعكيبكمثَلكمةكص َعكبةألمِس،كوأدر  يكلاعّبةُسكفأ بَّ

وكذلك أمر عمرو بن عبسة بكتامن إسالمه والرجوع إىل قومه:

كلا ّةَسكعىلكضالاٍا،كوأهّنْمك كأنَّ كقةل:ك  ُتكوأنةكيفكلجلةهرّيِاكأظنُّ عنكعشلوكبُنكعبسَاكلاّسرشيُّ

ايسولكعىلكيشٍء،كوهْمكيعبدوَنكلألوثةَن.

فسشعُتكبلجٍلكبشّكَاكخيرُبكأخبةرًل.

فقعدُتكعىلكرلحرتي،كفقدمُتكعريِه،كفإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمستخفيًة،كجلءلُءكعريِهكقومُه)3)،ك

فترّطفُتكحّتىكدخرُتكعريِهكبشّكَا.

فقرُتكاُه:كمةكأنَت؟

.» قةَل:ك»أنا نبيٌّ

)1(ككو ةنولكيسّشوَنكمْنكأسرَمكصةبيًة؛كألّنُهكمْنكصبةكيصبوكإذلكلنتقَلكمْنكيشءكإىلكيشء.
)2(ككرولهكلابخةريك]3522[،كومسرمك]2473[.

)3(ككمَنكلجللأةكوهَيكلإلقدلمكولاّتسّرط.
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؟ فقرُت:كومةكنبيٌّ

قةَل:ك»أرسلني اهلل«.

كيشٍءكأرسرَك؟ فقرُت:كوبأيِّ

َد اهلل ال يرشُك بِه يشٌء«. قةَل:ك»أرسلني بصلِة األرحاِم، وكرِس األوثاِن، وأْن يوحيّ

قرُتكاُه:كفشْنكمعَككعىلكهذل؟

قةَل:ك»حرٌّ وعبٌد«.

ومعُهكيومئٍذ:كأبوكبكٍل،كوبالٌل،كممّْنكآمَنكبِه.

فقرُت:كإيّنكمّتبعَك.

إىل  ارجْع  ولكْن  النيّاِس،  وحاَل  حايل  ترى  أال  هذا،  يومَك  ذلَك  تستطيُع  ال  »إنيَّك  قةَل:ك

أهلَك، فإذا سمعَت ب قْد ظهرُت فأتني«.

فذهبُتكإىلكأهيل.

كلألخبةَر،كوأسأُلكلا ّةَسكحنَيك وقدَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملدي َا،كو  ُتكيفكأهيل،كفجعرُتكأخترّبُ

كنفٌلكمْنكأهِلكيثلَبكمْنكأهِلكلملدي َا. قدَمكلملدي َا،كحّتىكقدَمكعيلَّ

فقرُت:كمةكفعَلكهذلكلاّلجُلكلّاذيكقدَمكلملدي َا؟ك

فقةاول:كلا ّةُسكإايِهكرسلٌع،كوقْدكأرلَدكقومُهكقترُه،كفرْمكيستطيعولكذاَك.

فقدمُتكلملدي َا،كفدخرُتكعريِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأتعلف ي؟ك

َة«. قةَل:ك»نعْم، أنَت اليّذي لقيتني بمكيّ

فقرُت:كبىل.
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كلهللكأخربينكعاّمكعّرشَككلهللكوأجهرُه؟كأخربينكعِنكلاّصالِة؟ فقرُت:كيةكنبيَّ

ا  فإنيّ ترتفَع،  حتيّى  مُس  الشيّ تطلَع  حتيّى  الِة  الصيّ عِن  أقرْص  ثمَّ  بِح،  الصيّ صالَة  »صلِّ  قةَل:ك
اُر. تطلُع حنَي تطلُع بنَي قريْن شيطاٍن، وحينئٍذ يسجُد هلا الكفيّ

مِح)2). الَة مشهودٌة حمضورٌة)1)، حتيّى يستقلَّ الظيّلُّ بالريّ ثمَّ صلِّ فإنَّ الصيّ

الِة؛ فإنَّ حينئٍذ تسجُر جهنيُّم. ثمَّ أقرْص عِن الصيّ

َ العرَص. الَة مشهودٌة حمضورٌة حتيّى تصيليّ ؛ فإنَّ الصيّ فإذا أقبَل الفيُء؛ فصلِّ

ا تغرُب بنَي قريْن شيطاٍن، وحينئٍذ يسجُد  مُس؛ فإنيّ الِة حتيّى تغرَب الشيّ ثمَّ أقرْص عِن الصيّ
اُر«. هلا الكفيّ

كلهللِّ،كفةاوضوَءكحّدث يكع ُه؟ك قةَل:كفقرُتكيةكنبيَّ

خطايا  ْت  خريّ إاليّ  فينتثُر؛  ويستنشُق،  فيتمضمُض  وضوءُه،  ُب  يقريّ رجٌل  منكْم  »ما  قةَل:ك
وجهِه، وفيِه وخياشيمِه.

ْت خطايا وجهِه مْن أطراِف حليتِه مَع املاِء. ثمَّ إذا غسَل وجهُه كام أمرُه اهلل؛ إاليّ خريّ

ْت خطايا يديِه مْن أناملِه مَع املاِء. ثمَّ يغسُل يديِه إىل املرفقنِي؛ إاليّ خريّ

ْت خطايا رأسِه مْن أطراِف شعرِه مَع املاِء. ثمَّ يمسُح رأسُه؛ إاليّ خريّ

ْت خطايا رجليِه مْن أناملِه مَع املاِء. ثمَّ يغسُل قدميِه إىل الكعبنِي إاليّ خريّ

إاليّ  هلليِّ؛  قلبُه  َغ  وفريّ أهٌل،  لُه  هَو  باليّذي  وجميّدُه  عليِه  وأثنى  اهلليَّ  فحمَد   ، فصىليّ قاَم  هَو  فإْن 
ُه«)3).  انرصَف مْن خطيئتِه كهيئتِه يوَم ولدتُه أميّ

)1(ككأْي:كحترضهةكلملالئكاكفهَيكأقلبكإىلكلاقبولكوحصولكلاّلمحا.
)2(ككأْي:كيقومكمقةبرهكيفكجهاكلاّشاملكوايَسكمةئاًلكإىلكلملغلبكوالكإىلكلملرشق،كوهذِهكحةااكلالستولء.

)3(ككرولهكمسرمك]832[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يبرّشهم بغفران ما مىض من ذنوهبم حال الكفر، وأن اإلسالم هيدم ما كان قبله:

مَنك لنرصف ةك مّلةك قةَل:ك فيِهك مْنك لاعةِصك بُنك عشلوك حّدث يك قةَل:ك أوٍسك أيبك بِنك حبيِبك عْنك

لألحزلِبكعِنكلخل دِق،كمجعُتكرجةالًكمْنكقليٍشك ةنولكيلوَنكمكةين،كويسشعوَنكم ّي.ك

فقرُتكهلْم:كتعرشوَنكولهللكإيّنكألرىكأمَلكحمّشٍدكيعروكلألموَركعرّوًلك بريًلكم كلًل،كوإيّنكقْدكرأيُتك

رأيًةكفامكتلوَنكفيِه؟ك

قةاول:كومةكرأيَت؟ك

،ك ،كف كوَنكع دُه،كفإْنكظهَلكحمّشٌدكعىلكقوم ةك  ّةكع َدكلا ّجةيشِّ قةَل:كرأيُتكأْنكنرحَقكبةا ّجةيشِّ

كإاي ةكمْنكأْنكنكوَنكحتَتكيدْيكحمّشٍد.ك فإّنةكأْنكنكوَنكحتَتكيديِهكأحبُّ

وإْنكظهَلكقوم ة،كف حُنكمْنكقْدكعلَف،كفرْنكيأتي ةكم هْمكإاّلكخرٌي.ك

كهذلكلاّلأُي.ك فقةاول:كإنَّ

كمةكهيدىكإايِهكمْنكأرض ةكلألدُم)1). فقرُتكهلْم:كفةمجعولكاُهكمةكهنديكاُه،كو ةَنكأحبَّ

فجشع ةكاُهكأدمًةك ثريًل،كفخلج ةكحّتىكقدم ةكعريِه.ك

؛كو ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكبعثُهكإايِهكيفكمأِنك فولهللكإّنةكاع دُهكإْذكجةَءكعشلوكبُنكأمّيَاكلاّضشليُّ

جعفٍلكوأصحةبِه.ك

كخلَجكمْنكع دِه.ك قةَل:كفدخَلكعريِهكثمَّ

إّيةُه،ك ،كفسأاتُهك لا ّجةيشِّ اْوكقْدكدخرُتكعىلك ،ك لاّضشليُّ أمّيَاك بُنك فقرُتكألصحةيب:كهذلكعشلوك

فأعطةنيِه،كفرضبُتكع قُه،كفإذلكفعرُتكذاَككرأْتكقليٌشكأيّنكقْدكأجزأُتكع هةكحنَيكقترُتكرسوَلكحمّشٍد.ك

فدخرُتكعريِه،كفسجدُتكاُهك امك  ُتكأص ُع.ك

)1(ككلجلردكلملدبوغ.
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فقةَل:كملحبًةكبصديقي،كأهديَتكيلكمْنكبالدَككميئًة؟ك

قرُت:كنعْمكأهّيةكلملرُك،كقْدكأهديُتكاَككأدمًةك ثريًل.ك

كقّدمتُهكإايِه،كفأعجبُه،كولمتهةُه.ك ثمَّ

كا ة،ك كقرُتكاُه:كأهّيةكلملرُككإيّنكقْدكرأيُتكرجاًلكخلَجكمْنكع دَك،كوهَوكرسوُلكرجٍلكعدوٍّ ثمَّ
فأعط يِهكألقترُه؛كفإّنُهكقْدكأصةَبكمْنكأرشلف ةكوخيةرنة.ك

كيدُهكفرضَبكهبةكأنفُهكرضبًاكظ  ُتكأْنكقْدك رسُه؛كفرِوكلنشّقْتكيلكلألرُض؛ك كمدَّ فغضَب،كثمَّ
ادخرُتكفيهةكفلقًةكم ُه.ك

كقرُت:كأهّيةكلملرُك،كولهللكاْوكظ  ُتكأّنَككتكلُهكهذلكمةكسأاتكُه.ك ثمَّ

يأيتكموسىك لّاذيك ةَنك لأل رُبك لا ّةموُسك يأتيِهك أعطيَككرسوَلكرجٍلك أْنك أتسأا يك اُه:ك فقةَلك
اتقترُه؟ك

قرُت:كأهّيةكلملرُككأ ذلَككهَو؟

كعىلكمْنكخةافُهك امك ،كوايظهلنَّ فإّنُهكولهللكاعىلكلحلقِّ يةكعشلوكأطع يكولّتبعُه؛ك فقةَل:كوحيَكك
ظهَلكموسىكعىلكفلعوَنكوج ودِه.ك

قرُت:كفبةيع يكاُهكعىلكلإلسالِم.ك

قةَل:كنعْمكفبسَطكيدُهكوبةيعتُهكعىلكلإلسالِم.ك

كخلجُتكإىلكأصحةيب،كوقْدكحةَلكرأييكعاّمك ةَنكعريِه،كو تشُتكأصحةيبكإسالمي. ثمَّ

كخلجُتكعةمدًلكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكألسرَم.ك ثمَّ

فرقيُتكخةاَدكبَنكلاوايِد،كوذاَككقبيَلكلافتِحكوهَوكمقبٌلكمْنكمّكَا.ك

فقرُت:كأيَنكيةكأبةكسريامَن؟ك
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،كأذهُبكولهللكأسرُم،كفحّتىكمتى؟.ك كلاّلجَلكا بيٌّ قةَل:كولهللكاقْدكلستقةَمكلمل سُم)1)،كوإنَّ

قرُت:كولهللكمةكجئُتكإاّلكألسرَم.ك

فقدم ةكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقدَمكخةاُدكبُنكلاوايِد،كفأسرَم،كوبةيَع.

. كدنوُت،كفبسَطكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيدُهكإيلَّ ثمَّ

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأبةيعَككعىلكأْنكتغفَلكيلكمةكتقّدَمكمْنكذنبي.ك

كمةك ةَنكقبرُه)2)، وإنَّ اهلجرَة جتبُّ ما كاَن قبلها«.  كلإلسالَمكجيبُّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )يةكعشلوكبةيْع،كفإنَّ

كلنرصفُت. فبةيعتُه،كثمَّ

مْنك عي يك مألُتك فامك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوِلك مْنك حيةًءك لا ّةِسك ك إْنك  ُتكألمدَّ فولهللك عشٌلو:ك قةَلك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوالكرلجعتُهكبامكأريُدكحّتىكحلَقكبةهللكDكحيةًءكم ُه)3). 

وكان يبرّشهم عىل أعامل اخلري التي كانوا يعملوهنا يف اجلاهلية باملثوبة واألجر:

كحكيَمكبَنكحزلٍمكIكأعتَقكيفكلجلةهرّيِاكمةئَاكرقبٍا،كومحَلكعىلكمةئِاكبعرٍي.ك عْنكعلوةكبنكلازبريكأنَّ

فراّمكأسرَمكمحَلكعىلكمةئِاكبعرٍي،كوأعتَقكمةئَاكرقبٍا.

قةَل:كفسأاُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأرأيَتكأميةَءك  ُتكأص عهةكيفكلجلةهرّيِاك

  ُتكأحت ُّثكهبةكيع يكأترّبُركهبة)4)؟

)1(ككوهوكلاطليق،كولملع ى:كاقدكلّتضَحكلألملكوملكيعدكفيهكابسكومك.
)2(ككولملللدكأنهكيذهبكأثلكلملعةيصكلاتيكقةرفهةكحةلك فلهكمنك فلكوعصيةن،كومةكيرتتبكعريهامكمنكحقوقكلهلل،ك

أمةكحقكلآلدميكفالكيسقطكإمجةعة.
)3(ككرولهكأمحدكبتاممهك]17323[،كوقةلكلألابةينكيفكلإلرولءك]1280[:ك»إس ةدهكحسنكأوكقليبكم ه«.

هبةكيفك أحت ُّثك أمورًلك  ُتك أرأيَتك لهلل،ك أْيكرسوَلك قةل:ك أنهك ملسرمك رولياك هبة.كويفك ك لاربَّ وأطرُبك أتعبدك أْي:ك )4(كك
لجلةهرّيِا،كمْنكصدقٍا،كأْوكعتةقٍا،كأْوكصرِاكرحٍم،كأفيهةكأجٌل؟
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فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أسلمَت عىل ما أسلفَت مْن خرٍي«)1). 

كحس ةتكلاكةفلكإذلكأسرمكيثةُبكعريهة«)2).  قال ابن رجب:ك»وهذلكيدّلكعىلكأنَّ

إذلك كلحلديثكعىلكظةهله،كوأّنُهك أنَّ لملحّققنَيكإىلك بّطةٍلكوغريهكمَنك لبنك النووي:ك»ذهَبك قال 
أسرَمكلاكةفلكومةَتكعىلكلإلسالمكيثةبكعىلكمةكفعرُهكمَنكلخلريكيفكحةلكلاكفل.ك

وأّمةكقولكلافقهةء:ك)الكيصّحكمْنكلاكةفلكعبةدة،كواْوكأسرَمكملْكيعتّدكهبة(:كفشللدهْمكأّنُهكالكيعتّدك
اُهكهبةكيفكأحكةمكلاّدنية،كوايَسكفيِهكتعّلضكاثولِبكلآلخلة)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يتهاون معهم فيام يتعلق بأمور التوحيد:

رأسهمك وهوك يةايلك عبدك بنك فيهمك  ةناك بةملدي اك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسولك عىلك ثقيفك وفُدك قدمك فقدك
يومئٍذ،كوفيهمكعثامُنكبنكأيبكلاعةصكبنكبرٍش،كوهوكأصغلكلاوفِد؛كيليدونكلاصرَحكولاقضياكحنيك

رأولكأنكقدكفتحتكمكُاكوأسرشْتكعةّمُاكلاعلب.

فشكثكلاوفدكخيترفونكإىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوهوكيدعوهمكإىلكلإلسالم.

فقةَلكاُهكلبنكعبدكيةايل:كهْلكأنَتكمقةضي ةكحّتىكنلجَعكإىلكأهر ةكوقوم ة؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »نعْم، إْن أنتْم أقررتْم باإلسالِم قاضيتكْم، وإاليّ فال قضييَّة وال صلَح 
بيني وبينكْم«.

قةلكلبنكعبدكيةايل:كأرأيتكلاّزنة؟كفإّنةكقوٌمكنغرتُبكالكبّدكا ةكم ُه،كوالكيصرُبكأحدنةكعىلكلاعزبِا.

َم اهلل عىل املسلمنَي، يقوُل اهلل تعاىل: ]ژ ژ ڑڑ ک  ک   ک  قةَل:ك»هَو مميّا حريّ
ک گ[ك]لإلرسلء:32[.

)1(ككرولهكلابخةريك]1436[،كومسرمك]121[.
)2(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]13/14[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]142/2[كبةختصةر.
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قةَل:كأرأيتكلاّلبة؟

با حراٌم«. قةَل:ك»الريّ

قةَل:كفإّنكأمولا ةك ّرهةكربًة.

ہ ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ]ۀ  تعاىل:  اهلل  يقوُل  أموالكْم،  رءوُس  لكْم  قةَل:ك

ھ ھ ے ے ۓ      ۓ[ك]لابقلة:278[.

قةَل:كأفلأيتكلخلشَل؟كفإهّنةكعصرُيكأع ةب ة،كالكبّدكا ةكم هة.ك

پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  لهللكملسو هيلع هللا ىلص:  رسوُلك تالك ثّمك مها،ك حريّ قْد  اهلليَّ  »فإنيّ  قةَل:ك

پ پ....[ك]لملةئدة:90[كلآليَا.

فةرتفَعكلاقوُم،كوخالكبعضهْمكببعٍض،كفقةَلكلبنكعبدكيةايل:كوحيكْمكنلجُعكإىلكقوم ةكبتحليِمك

هذِهكلخلصةِلكلاّثالِث،كولهللكالكتصرُبكثقيٌفكعِنكلخلشِلكأبدًل،كوالكعِنكلاّزنةكأبدًل.

قةَلكسفيةُنكبُنكعبِدكلهللِّ:كأهّيةكلاّلجُلكإْنكيلْدكلهللكهبةكخريًلكتصرْبكع هة،كقْدك ةَنكهؤالِءكلّاذيَنك

معُهكعىلكمثِلكهذل،كفصربولكوتل ولكمةك ةنولكعريِه.كمَعكأّنةكنخةُفكهذلكلاّلجَلكقْدكأوطَأكلألرَضك

غربًا،كونحُنكيفكحصٍنكيفكنةحيٍاكمَنكلألرِض،كولإلسالُمكحوا ةكفةٍش،كولهللكاْوكقةَمكعىلكحص  ةك

مهلًلكملت ةكجوعًة،كومةكأرىكإاّلكلإلسالَم،كوأنةكأخةُفكيومًةكمثَلكيوِمكمّكَا!

و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيلسُلكإايهْمكبةاّطعةِم،كفالكيأ روَنكم ُهكميئًةكحّتىكيأ َلكم ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

حّتىكأسرشول.

قةاول:كأرأيتكلاّلّبَاكمةكتلىكفيهة؟

قةَل:ك»هدمها«.

قةاول:كهيهةَتكاْوكتعرُمكلاّلّبُاكأّنةكأوضع ةكيفكهدمهةكقترْتكأهر ة.
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قةَلكعشُلكبُنكلخلّطةِبكI:كوحيككيةكلبنكعبدكيةايل،كإّنكلاّلّبَاكحجٌلكالكيدريكمْنكعبدُهك
ممّْنكالكيعبدُه.

قةَلكلبنكعبدكيةايل:كإّنةكملْكنأتككيةكعشُل.

الك س نَيك ثالَثك لاّلّبَاك يدُعك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك لاّصرُحك ّرشولك فراّمك شَلك لاّصرُح،ك و شَلك فأسرشول،ك
هيدمهة.

فأبى.ك

قةاول:كس تنِي

فأبى.ك

قةاول:كس ًا.

فأبى.ك

قةاول:كمهلًلكولحدًل.

فأبىكأْنكيوّقَتكهلْمكوقتًة.ك

لاّلّبِاكملةكخيةفوَنكمْنكسفهةئهْمكولا ّسةِءكولاّصبيةِن،كو لهولكأْنكيلّوعولك وإّنامكيليدوَنكبرتِكك
قومهْمكهبدمَه.

فسأاولكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيعفيهْمكمْنكهدمهة.

قةَل:كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »سأبعُث إليكْم مْن يكفيكْم هدمها«.

ترّقوهم،ك قومهمك جةءولك فرامك إايهم،ك رسرهك يسبقولك أنك ولستأذنوهك ذاك،ك عىلك فكةتبوهك
فسأاوهم:كمةكورلء م؟ك

كغريٍظكقدكظهلكبةاسيف،كحيكمكبامكيليد،ك فأظهلولكلحلزنكوأهنمكإنامكجةءولكمنكع دكرجلكفظٍّ
وقدكدّوخكلاعلب،كقدكحلمكلالبةكولازنةكولخلشل،كوأملكهبدمكلالبا.
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ف فلتكثقيفكوقةاول:كالكنطيعكهلذلكأبدًل.

قةل:كفتأهبولكارقتةلكوأعدولكلاسالح،كفشكثولكعىلكذاككيومنيك-أوكثالثا-.

ثمكأاقىكلهللكيفكقروهبمكلالعب،كفلجعولكوأنةبولكوقةاول:كلرجعولكإايهكفشةرطوهكعىلكذاك،ك
وصةحلوهكعريه.

لا ةس،كوأوفةهم،كوأرمحهم،كوأصدقهم،كوقدك أتقىك فعر ةكذاك،كووجدنةهك قدك فإنةك قةاول:ك
بورككا ةكواكمكيفكمسرينةكإايهكوفيامكقةضي ةهكعريه.

قةاول:كفرمك تشتشونةكهذلكأّوالً؟

قةاول:كأردنةكأنكي زعكلهللكمنكقروبكمكنخوةكلاشيطةن.

فأسرشول.

ومكثولكأيةمةكثمكقدمكعريهمكرسلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوقدكأّملكعريهمكخةادكبنكلاوايد،كوفيهمك
لملغريةكبنكمعبا.

وقدكلستكفتكثقيفك رهة،كلالجةلكولا سةءكولاصبيةن،كحتىكخلجكلاعولتقكمنكلحلجةل،ك
والكيلىكعةماكثقيفكأهنةكمهدوماكويظ ونكأهنةكممت عا.

فقةمكلملغريةكبنكمعباكفأخذكلاكلزينك-يع ىكلملعول-كوقةلكألصحةبه:كولهللكألضحك ّكمك
منكثقيف.

فرضبكبةملعولكثمكسقط،كيل ضكبلجره.

كأهلكلاطةئفكبصيحاكولحدة،كوفلحولكوقةاول:كأبعدكلهللكلملغريةكقترتهكلالبا!كوقةاولك فةرتجَّ
ألوائك:كمنكمةءكم كمكفريقرتب.

فقةمكلملغريةكفقةل:كيةكمعرَشكثقيٍف،ك ةنِتكلاعلُبكتقوُلكمةكمْنكحّيكمْنكأحيةِءكلاعلِبكأعقُلك
مْنكثقيٍف،كومةكمْنكحّيكمْنكأحيةِءكلاعلِبكأمحُقكم كْم،كوحيكْمكومةكلااّلُتكولاعّزى،كومةكلاّلّبُا؟ك

حجٌلكمثُلكهذلكلحلجِل،كالكيدريكمْنكعبدُهكومْنكملْكيعبدُه.
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ثمكإنهكرضبكلابةبكفكرسه.

ثمكعالكسورهةكوعالكلالجةلكمعه،كفامكزلاولكهيدموهنةكحجلًلكحجلًلكحتىكسّووهةكبةألرض.

وجعلكسةدهنةكيقول:كتلوَنكإذلكلنتهىكإىلكأسةسهة،كيغضُبكلألسةُسكغضبًةكخيسُفكهبْم.

فرامكسشعكذاككلملغريةكقةلكخلةاد:كدع يكأحفُلكأسةسهة.

فحفلوهكحتىكأخلجولكتللهبةكومجعولكمةءهةكوب ةءهة.

وهبتْتكع دكذاككثقيف.

دي هك إعزلزك تعةىلكعىلك لهللك يومه،كومحدولك منك أمولهلةك فقسمك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك إىلكرسولك ثمكرجعولك
ونرصةكرسواه)1). 

منه  يراها، ومراعاة  الواجبات ملصلحة  بعض  بعضهم ترك  قبل من  ملسو هيلع هللا ىلص ربا  النبي  وكان 

للتدّرج يف الدعوة:

فقدك ةنكملسو هيلع هللا ىلصكأحيةنةكيتأّاُفكعىلكلإلسالم،كفيسةمُحكبرتككبعضكحقوقكلإلسالم،كفيقبلكم همك
لإلسالم،كفإذلكدخرولكفيهكرغبولكيفكلإلسالم،كفقةمولكبحقوقهكوولجبةتهك رهة)2). 

عْنكوهٍبكبنكم ّبهكقةَل:كسأاُتكجةبلًلكعْنكمأِنكثقيٍفكإْذكبةيعْت؟.

كملسو هيلع هللا ىلصكبعَدكذاَكك كملسو هيلع هللا ىلصكأْنكالكصدقَاكعريهةكوالكجهةَد،كوأّنُهكسشَعكلا ّبيَّ قةَل:كلمرتطْتكعىلكلا ّبيِّ
قوَن وجياهدوَن إذا أسلموا«)3).  يقوُل:ك»سيتصديّ

كيرزُمكبرشلئِعكلإلسالِمك ّرهة«)4).  كلإلسالُمكعىلكلارّشِطكلافةسِد،كثمَّ قةلكلإلمةمكأمحد:ك»يصحُّ

)1(ككدالئلكلا بوةكاربيهقيك]386/5[.كلاسريةكلا بوياكالبنك ثريك]62/4[،كزلدكلملعةدك]3 /521[.
)2(ككفتحكلابةريكالبنكرجبك]12/4[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]3025[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1888[.
)4(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]229/1[.
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كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكالجٍل:ك»أسلْم«. وعْنكأنسكبنكمةاككIكأنَّ

قةَل:كأجدينك ةرهًة.

قةَل:ك»أسلْم وإْن كنَت كارهًا«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأسرَمكعىلكأّنُهكالكيصيّلكإاّلكصالتنِي. وعْنكنرِصكبِنكعةصٍمكعْنكرجٍلكم هْمكأّنُهكأتىكلا ّبيَّ

فقبَلكذاَككم ُه)2). 

فقدكقبلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمنكهؤالءكتلككبعضكلاولجبةتكمنكبةبكلاتدّرجكمعهم،كوتأايفكقروهبم.

م هك فيقبُلك م ه،ك عريهكيشٌءك يثقُلك أوك لإلسالميكحقيقًا،ك لادينك لاكفةرك بعضك يفقهك فلبامكالك
لإلسالُمكقبوالكمبدئّيًةكتلغيبًةكاهكفيه،كثمكيلمُد،كوي صُح،كويؤمُلكببةقيكلارشلئع.ك

وذاككطشعًةكيفكأنهكإذلكدخلكيفكلإلسالمكولستقلكلإليامنكيفكقربهكلاتزمكببةقيكلارشلئع،ك امك
قوَن وجياهدوَن إذا أسلموا«. قةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكعنكوفدكثقيف:ك»سيتصديّ

وقدكبوبكجمدكلادينكلبنكتيشياكعىلكهذلكلحلديثكوغريهكبقواه:ك»بةبكصحاكلإلسالمكمعك
لارشطكلافةسد«)3). 

لاكةفل،كوقبولكلإلسالمك مبةيعاك أنهكجيوزك دايلكعىلك فيهةك الشوكاين:ك»هذهكلألحةديثك قال 
م ه،كوإنكرشطكرشطًةكبةطاًل،كوأنهكيصحكإسالمكمنك ةنك ةرهًة«)4). 

ومصرحُاكأنكيسرمكمعكلا قِصكلاذيكيلجىكتكشيرهكأوىلكمنكأنكيبقىكعىلكلاكفلكلملحض.

كمْنكجةءُهك كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيقبُلكمْنك لِّ كلا ّبيَّ قال احلافظ ابن رجب:ك»ومَنكلملعروِمكبةارّضورِةكأنَّ
يليُدكلاّدخوَلكيفكلإلسالِمكلاّشهةدتنِيكفقْط،كويعصُمكدمُهكبذاَك،كوجيعرُهكمسراًم.

)1(ككرولهكلإلمةمكأمحدك]11650[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1454[.
)2(ككرولهكأمحدك]19776[،كوصححهكلألابةينكيفكلاثشلكلملستطةبك]3[.

)3(ككلمل تقىك]4164/2[.
)4(ككنيلكلألوطةرك]8 /6[.
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وملْكيكْنكملسو هيلع هللا ىلصكيشرتُطكعىلكمْنكجةءُهكيليُدكلإلسالَمكأْنكيرتزَمكلاّصالَةكولاّز ةَة.

بْلكقْدكروَيكأّنُهكقبَلكمْنكقوٍمكلإلسالَم،كولمرتطولكأْنكالكيزّ ول«)1). 

ت بيه:كومةكسبقكهوكيفكلاكةفلكلاذيكيليدكأنكيسرم،كوأمةكاوكجةءنةكمسراًم،كوقةل:كسأ تفيك
بصالتنيكفقطكهلذلكلحلديث،كفالكيقبلكم ه.

وقد ال يقبل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك من بعضهم لعلمه بقوة استجابتهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكألبةيعُه. عنكلبَنكلخلصةصّيِاكقةَل:كأتيُتكلا ّبيَّ

كحمّشدًلكعبدُهكورسواُه،كوأْنكأقيَمكلاّصالَة،كوأْنك :كمهةدَةكأْنكالكإاَهكإاّلكلهللكوأنَّ فةمرتَطكعيلَّ
كحّجَاكلإلسالِم،كوأْنكأصوَمكمهَلكرمضةَن،كوأْنكأجةهَدكيفكسبيِلكلهلل. أؤّدَيكلاّز ةَة،كوأْنكأحجَّ

فقرُتكيةكرسوَلكلهللِّ:كأّمةكلث تةِنكفولهللكمةكأطيقهام:كلجلهةُدكولاّصدقُا،كفإهّنْمكزعشولكأّنُهكمْنكوىّلك
لاّدبَل؛كفقْدكبةَءكبغضٍبكمْنكلهللِّ،كفأخةُفكإْنكحرضُتكترَككجشعْتكنفيس)2)،كو لهْتكلملوَت.

كرسُل)3)كأهيل،كومحواتهْم.ك ولاّصدقُاكفَوكلهللكمةكيلكإاّلكغ يشٌا،كوعرُشكذوٍدكهنَّ

كقةَل:ك»فال جهاَد وال صدقَة؟! فلَم تدخُل  كحّلَككيدُه،كثمَّ قةَل:كفقبَضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيدُه،كثمَّ
اجلنيَّة إذًا؟«.

قرُتكيةكرسوَلكلهللِّ:كأنةكأبةيعَك.

 .(4( ك ّرهنَّ فبةيعُتكعريهنَّ

فرمك لإلسالم...ك اهكرشلئَعك ذ َلك لخلصةصّياكحنيك بنك بشريك حديثك »فأمةك لألثري:ك لبنك قةلك
حيتشلكابشريكمةكلحتشلكاثقيف،كويشبهكأنكيكونكإّنامكملكيسشحكاه؛كاعرشهكأنهكيقبلكإذلكقيلكاه.

)1(ككجةمعكلاعرومكولحلكمك]228/1[.
)2(ككأي:كفزعت.كلا هةياك]274/1[

)3(ككلالسل:كهَوكلاّربن.
)4(ككرولهكلإلمةمكأمحدك]21445[،كولحلة مك]2421[،كوصححهكوولفقهكلاذهبي.
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وثقيٌفك ةنتكالكتقبرهكيفكلحلةل،كوهوكولحٌدكوهمكمجةعا،كفأرلَدكأنكيتأّافهم،كويدّرجهمكعريهك

ميئًةكفشيئًة«)1). 

مواساهتم، وحثُّ الصحابة عىل تعليمهم:

عْنكعلوَةكقةَل:كمّلةكرجَعكلملرش وَنكإىلكمّكَاكمْنكبدٍركوقْدكقتَلكلهللكتعةىلكمْنكقتَلكم هْم.

أقبَلكعشرُيكبنكوهٍبكحّتىكجةَءكإىلكصفولَنكبنكأمّيَاكيفكلحلجِل.

فقةَلكصفولُن:كقّبَحكلهللكلاعيَشكبعَدكقتىلكبدٍر.

كالكأجُدكاُهكقضةًء،كوعيةيلك فقةَلكعشرٌي:كأجْلكولهللِّ،كمةكيفكلاعيِشكخرٌيكبعُد،كواوالكديٌنكعيلَّ

كيلكع دُهكعّرًا،كأقوُلك ورلئيكالكأجُدكهلْمكميئًةكادخرُتكعىلكحمّشٍدكفرقترتُهكإْنكمرئْتكعي يكم ُه؛كفإنَّ

قدمُتكعىلكلب يكهذلكلألسرُي)2).

كدي َك،كوعيةاَككأسوُةكعيةيلكيفكلا ّفقِا. ففلَحكصفولُنكبقواِهكفقةَل:كعيلَّ

. فحشرُهكصفولُنكوجّهزُهكبسيِفكصفولَن،كفصقَلكوسمَّ

وقةَلكعشرٌيكاصفولَن:كل تش يكايةيَل.

لاّسيَفك وأخَذك رلحرتُه،ك وعقَلك لملسجِد،ك بةَبك ف زَلك لملدي َا،ك قدَمك حّتىك عشرٌيك فأقبَلك

السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

ف ظَلكإايِهكعشُلكبنكلخلّطةِب،كوهَوكيفكنفٍلكمَنكلألنصةِركيتحّدثوَنكعْنكوقعِاكبدٍر،كويشكلوَنك

نعشَاكلهلل.

كلهللِّ! فراّمكرأىكعشُلكعشرَيكبنكوهٍبكمعُهكلاّسيُفكفزَعكم ُه،كفقةَل:كع د ُمكلاكرُبكهذلكعدوُّ

)1(ككلا هةياكيفكغليبكلألثل]3 / 476[.
)2(كك ةَنكلب ُهكوهُبكبُنكعشرٍيكيفكأسةرىكبدٍر.
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معُهك لملسجَدك دخَلك قْدك وهٍبك بنك عشرُيك هذلك فقةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوِلك عىلك فدخَلك عشُلك فقةَمك
لاّسالُح،كفهَوكلافةجُلكلاغةدُركيةكرسوَلكلهللكالكتأم ُه.

 .»! قةَل:ك»أدخلُه عيلَّ

كحيرتسولكمْنكعشرٍيك فدخَلكعشُلكوعشرٌي،كوأمَلكأصحةبُهكأْنكيدخرولكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ
إذلكدخَلكعريهْم.

فأقبَلكعشُلكبنكلخلّطةِبكوعشرُيكبنكوهٍب،كفدخالكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومَعكعشَلكسيفُه.

ْر عنُه«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاعشَل:ك»تأخيّ

فراّمكدنةكم ُهكحّيةُهكعشرٌي:كأنعْمكصبةحًة.كوهَيكحتّيُاكأهِلكلجلةهرّيِا.

الَم وهَي حتييُّة أهِل  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »قْد أكرمنا اهلل D عْن حتييّتَك وجعَل حتييّتنا السيّ
اجلنيِّة«.

كعهدَككهبةكحلديٌث.ك فقةَلكعشرٌي:كإنَّ

لنا اهلل خريًا منها، فام أقدمَك يا عمرُي؟«. قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »قْد بديّ

قةَل:كقدمُتكيفكأسرييكع د ْم،كفقةربوينكيفكأسريي؛كفإّنكُمكلاعشريُةكولألهُل.

يِف يف رقبتَك؟«. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فام باُل السيّ

فقةَلكعشرٌي:كقّبحهةكلهللكمْنكسيوٍف،كفهْلكأغ ْتكع ّةكمْنكيشٍء.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اصدقني ما أقدمَك«.

قةَل:كمةكقدمُتكإالكيفكأسريي.

ففزَعكعشرٌي،ك أمييَّة اجلمحيِّ يف احلجِر؟«.ك بن  »فام رشطَت لصفواَن  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 
وقةَل:كمةذلكلمرتطُتكاُه.



549 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

لَت لُه بقتيل عىل أْن يعوَل بنيَك، ويقيَض دينَك، واهلل حائٌل بينَك وبنَي ذلَك«. قةَل:ك»حتميّ

نكّذُبك لهللك رسوَلك يةك لهلل،ك  ّةك إالك إاَهك الك أّنُهك وأمهُدك لهللك رسوُلك أّنَكك أمهُدك عشرٌي:ك فقةَلك
كهذلكلحلديَثكلّاذيك ةَنكبي يكوبنَيكصفولَنكيفكلحلجِلك امك بةاوحِي،كوبامكيأتيَككمَنكلاّسامِء،كوإنَّ
كأخربَككلهللكبِه،كفآم ُتكبةهللكورسواِه،ك قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كملْكيّطرْعكعريِهكأحٌدكغرييكوغريُه،كثمَّ

ولحلشُدكهللِّكلّاذيكسةق يكهذلكلملقةَم.

ففلَحكلملسرشوَنكحنَيكهدلُهكلهلل.

كم ُهكحنَيكلّطرَع،كوهلَوكلايوَمك كإيلَّ وقةَلكعشُلكبنكلخلّطةِبكريَضكلهللكتعةىلكع ُه:كخل زيٌلك ةَنكأحبَّ
. كمْنكبعِضكب يَّ كإيلَّ أحبُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اجلْس نواسَك«.

وقةَل:ك»عليّموا أخاكُم القرآَن«.

وأطرَقكاُهكأسريُه.

وقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كقْدك  ُتكجةهدًلكمةكلستطعُتكعىلكإطفةِءكنوِركلهلل،كفةحلشُدكهللكلّاذيكسةق يك
كلهللكهيدهيْم،كويست قذهْمكمَنكلهلركِا. هذلكلملسةَق؛كفرتأذْنكيل،كفأحلَقكبقليٍش،كفأدعوهْمكإىلكلإلسالِمكاعلَّ

فأذَنكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوحلَقكبشّكَا.

وجعَلكصفولُنكيقوُلكاقليٍشكيفكجمةاسهْم:كأبرشولكبفتٍحكي سيكْمكوقعَاكبدٍر،كوجعَلكيسأُلك
كرل ٍبكقدَمكمَنكلملدي ِاكهْلك ةَنكهبةكمْنكحدٍث؟كو ةَنكيلجوكمةكقةَلكعشرُيكبنكوهٍب.  لَّ

حّتىكقدَمكعريِهكرجٌلكمْنكأهِلكلملدي ِاكفسأَلكصفولُنكع ُه،كفقةَل:كقْدكأسرَم،كفرقيُهكلملرش وَن،ك
فقةاول:كقْدكصبَأ.

كأْنكالكأنفعُهكب فقٍاكأبدًل،كوالكأ ّرشُهكمْنكرأٍسك رشًاكأبدًل،كوقدَمكعريهْمك كعيلَّ وقةَلكصفولُن:كإنَّ
عشرٌيكودعةهْمكإىلكلإلسالِم،كونصَحكهلْم،كفأسرَمكبرٌشك ثرٌي)1). 

كملساًلك )1(ككرولهكلاطربلينكيفكلاكبريك]13586[،كولابيهقيكيفكلادالئلك]1009[،كوقةلكلهليثشي:ك»رولُهكلاّطربلينُّ
وإس ةدُهكجّيٌد«.كجمشعكلازولئدك]286/8[.
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وكان يأمرهم بتبليغ ما تعلموه إىل من وراءهم من قومهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكونحُنكمببٌا،كفربث ةكع دُهكنحوًلكمْنك عْنكمةاِككبِنكلحلويلِثكIكقةَل:كقدم ةكعىلكلا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكرحياًمكرفيقًة.ك عرشيَنكايرًا،كو ةَنكلا ّبيُّ

كأّنةكلمتق ةكأهر ة. فظنَّ

فراّمكرأىكموق ةكإىلكأهةاي ة،كوسأا ةكعّشْنكتل  ةكيفكأهر ةكفأخربنةُه.ك

كذا،  حنِي  يف  كذا  صالَة  فليصليّوا  مروهْم  فعليّمتموهْم،  بالدكْم؛  إىل  رجعتْم  »لْو  فقةَل:ك

كْم أكربكْم«)1).  ْن لكْم أحدكْم، وليؤميّ الُة فليؤذيّ وصالَة كذا يف حنِي كذا، وإذا حرضْت الصيّ

وكان إذا أسلم الرجل دعاه إىل التخيّل عام يتعارض مع الرشع:

كأسرَم،كوحتتُهكعرُشكنسوٍةكيفكلجلةهرّيِا،كفأسرشَنك لاّثقفيَّ بَنكسرشَاك كغيالَنك أنَّ لبِنكعشَلك عْنك

معُه.ك

كملسو هيلع هللا ىلص: »اخرْت منهنَّ أربعًا«.  فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

فراّمك ةَنكيفكعهِدكعشَلكطّرَقكنسةءُه،كوقسَمكمةاُهكبنَيكب يِه.ك

كلاّشيطةَنكفيامكيسرتُقكمَنكلاّسشِعكسشَعكبشوتَك،كفقذفُهكيفك فبرَغكذاَككعشَلكفقةَل:كإيّنكألظنُّ

نفسَك،كواعّرَككأْنكالكتكَثكإاّلكقرياًل.

كبقربَككفريجُمك كم َك،كوآلملنَّ كيفكمةاَك،كأْوكألوّرثهنَّ كنسةءَك،كوارتجعنَّ وليُمكلهللكارتلجعنَّ

 امكرجَمكقرُبكأيبكرغةل)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]631[،كومسرمك]674[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]1128[،كولبنكمةجاك]1953[،كوأمحدك]4617[،كولارفظكاه،كوصّححهكلألابةينكيفكلإلرولءك

.]1883[
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أبوكرغةٍلك»هَوكأبوكثقيٍفكو ةَنكمْنكثشوَدكو ةَنكهبذلكلحللِمكيدفُعكع ُه،كفراّمكخلَجكم ُهكأصةبتُهك

لا ّقشُاكلّاتيكأصةبْتكقومُهكهبذلكلملكةِنكفدفَنكفيِه«)1). 

وعْنكلاّضّحةِككبِنكفريوَزكعْنكأبيِهكقةَل:كقرُتكيةكرسوَلكلهللكإيّنكأسرشُتكوحتتيكأختةِن.

تهام شئَت«)2).  ْق أييّ قةَل:ك»طليّ

وكان يأمر ذا الشيبة منهم بتغيري الشيب وصبغه:

فعْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كأيَتكبأيبكقحةفَاكأْوكجةَءكعةَمكلافتِح،كأْوكيوَمكلافتِح،كورأسُهك

وا هذا بيشٍء«)4). وحليتُهكمثُلكلاّثغةِمكأْوكلاّثغةمِا)3)،كفأمَلكأْوكفأمَلكبِهكإىلكنسةئِهكقةَل:ك»غرييّ

وكان يأمر من نذر طاعة أو رشع فيها أن يتمها بعد إسالمه:

كعشَلكIكقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكنذرُتكيفكلجلةهرّيِاكأْنكأعتكَفكايرًاكيفك عِنكلبِنكعشَلكأنَّ

لملسجِدكلحلللِم.ك

قةَل:ك»فأوِف بنذرَك«)5). 

قال ابن حجر:ك»ويفكلحلديثكازومكلا ّذركارقلبِاكمْنك ّلكأحدكحّتىكقبَلكلإلسالِم«)6). 

كخيرَككأخذت يكوأنةكأريُدكلاعشلَةكفامذلكتلى؟(. وملةكأسرمكثاممُاكبُنكأثةٍلكقةلكار بيكملسو هيلع هللا ىلص:ك)إنَّ

)1(ككحتفاكلألحوذيك]234/4[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2243[،كولارتمذيك]1129[،كولبنكمةجاك]1951[،كوحس هكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك

.]4143[
ك أهّنةكلاّثرُج.كلا هةياك]214/1[ )3(ككهَوكنبتكأبيُضكلاّزهلكولاّثشِلكيشّبهكبِهكلاّشيب.كوقيَلكهَيكمجلٌةكتبيضُّ

)4(ككرولهكمسرمك]2102[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2035[،كومسرمك]1656[.

)6(ككفتحكلابةريك]582/11[.



تعامالت النبي 552

فبرّشُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1)،كوأملُهكأْنكيعتشَل.

فراّمكقدَمكمّكَا،كقةَلكاُهكقةئٌل:كصبوَت؟

قةَل:كال،كواكْنكأسرشُتكمَعكحمّشٍدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)2). 

كأسرَمكرشَعكاُهكأْنكيستشّلكيفكعشلك كلاكةفلكإذلكأرلَدكعشلكخري،كثمَّ قةلكلحلةفظكV:ك»فيِه:كأنَّ
ذاَككلخلري«)3). 

مْنكهذلك لاعشلةكمستحّباكيفك ّلكوقتكالكسّيامك ك بةاعشلِةكعىلكلالستحبةب؛كألنَّ إّيةهك وأملُهك
وأغةظهْمك إسالمهك وأظهَلك وسعىك فطةَفك مّكاك ألهِلك مللغاًمك وجةَءك أسرَم،ك إذلك لملطةعك لارّشيفك

بذاَك)4).

عدُم حبِس الّسفراء الراغبني يف اإلسالم.

عنكأيبكرلفٍعك-كو ةَنكقبطّيًةكقةَل:كبعثت يكقليٌشكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 
أاقَيكيفكقربيكلإلسالُم.

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكولهللكالكأرجُعكإايهْمكأبدًل!

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إينيّ ال أخيُس بالعهِد)5)، وال أحبُس الربَد)6) ولكْن ارجْع، فإْن كاَن 

يف نفسَك اليّذي يف نفسَك اآلَن فارجْع«. 

كلإلسـالمكهيدمكمةك )1(ككأْي:كبرّشُهكبامكحصَلكاُهكمْنكلخلريكلاعظيمكبةإلسـالِم،كأْوكبشحِوكذنوبهكوتبعةتهكلاّسـةبقاكوأنَّ
 ةَنكقبره.

.I2(ككرولهكلابخةريك]4372[،كومسرمك]1764[كعنكأيبكهليلةك(
)3(ككفتحكلابةريك]88/8[.

)4(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]89/12[.
)5(ككأي:كالكأنقضكلاعهد.

)6(ككمجعكبليدكوهوكلالسول.
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كملسو هيلع هللا ىلص؛كفأسرشُت)1).  كأتيُتكلا ّبيَّ قةَل:كفذهبُت،كثمَّ

كلاعهدكيللعىكمَعكلاكةفلك امكيللعىكمَعكلملسرم)2).  وفيه:كأنَّ

قال الطيبي:ك»ولملللدكبةاعهدكه ةكلاعةدةكلجلةرياكلملتعةرفاكبنيكلا ةس،كأنكلاّلسلكالكيتعّلُضك

هلمكبشكلوه؛كألنكيفكتلّددكلاّلسلكمصرحًاك ّرّيًا،كفروكحبسولكأوكتعّلَضكهلمكبشكلوه؛ك ةنكسببًةك

 .(3(» النقطةعكلاّسبلكبنيكلافئتنيكلملخترفتني،كوفيهكمنكلافت اكولافسةدكمةكالكخيفىكعىلكذيكابٍّ

ويش عُهك دي ه،ك لختةَرك إذلك ع دهك لاّلسولك أْنكالكحيبسك أيضًة:ك »و ةَنكهديهك القيم:ك ابن  وقاَل 

لاّرحةقكبقومِه،كبْلكيلّدُهكإايهْم.

قةَلكأبوكدلوَد:كو ةَنكهذلكيفكلملّدةكلّاتيكرشَطكهلْمكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيلّدكإايهْمكمْنكجةَءكم هْمك

وإْنك ةَنكمسراًم،كوأّمةكلايومكفالكيصرحكهذل«)4). 

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2758[،كوصححهكيفكلاسرسراكلاصحيحاك]702[.
)2(ككعونكلملعبود]203/6[.

)3(ككفيضكلاقديل]25/3[.
)4(ككزلَدكلملعةدك]126/3[.
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مسلمهْم بالبشِر  المصطفى  قدموايستقبُل  إذا  يلقاهْم  وب��احل��ف��اوِة 

رهْم يطهيّ حتيّى  يأمرهْم  منسجُمبالغسِل  القلِب  طهِر  مع  ف��إنيّ��ُه 

شائبٍة كلِّ  مْن  رهْم  يحذيّ مصطلُمنصحًا  ُك  فالرشيّ إيامنْم،  تشوُب 

دينهُم أح��ك��اَم  يعليّمهْم  القدُمرف��ق��ًا  تثبَت  حتيّى  والليّنِي  باحللِم 

رهْم ينفيّ عنُه  م��ا  ك��لَّ  غشُموت��ارك��ًا  وال  تعنيٌف  منُه  ب��دا  ف��ام 

يبذلُه ب��ال��م��اِل  يؤليّفهْم  مْن دوِن مْن بثباِت القلِب قْد علمواوك��ْم 

يأمرهْم وبالكتماِن  عليهْم،  فيكتتُميخشى  خيشى  قْد  العقِل  وذو  حينًا، 

مها قديّ الخيِر  خصاِل  عْن  تغتنُموسائٍل  واخل���رياُت  اجلاهلييِّة،  يف 

لُه كميّ واإلسالُم  الخيَر،  أسلَف  يعتصُمقْد  يِن  بالديّ مْن  باخلرِي  وف��اَز 

ينذرها بالخيراِت  تحنيَّث  القسُموم��ْن  هبا  وليربْر  بالنيّذِر،  فليوِف 

جاهلييّتِه بقايا  ��ْت  ت��ب��قيّ ينحسُموم���ْن   ُّ والرشيّ ناصٌح،  فاملصطفى 

لهُم أصحابُه  المصطفى  هُمويرسُل  النيّاصحوَن  ونعَم  معليّمنَي، 

فغييّرها ي��وم��ًا،  شيبٍة  ذو  والكتُمأت���اُه  احل��نيّ��اُء  هلا  صبٍغ  وخ��رُي 

فعفا أع��دائ��ِه،  م��ْن  َن  تمكيّ والكرُموق��ْد  العفُو  عنُه  يعزُب  فليَس 

أجمعهْم واألوالُد  النيّفُس  لُه  كليّهُمفًدى  اهلل  وخ��ل��ُق  وال���وال���داِن، 

( 0 )
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تعامل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع المستفتين

الكمّككأنكمأنكلافتوىكعظيٌم؛كألنهكهبةكحيفُظكأمُلكلادين،كوهبةكحتلُسكلملّرُا،كوحتفُظكحدوُدكلهلل.

كلّاذيكالكي كُلكفضرُه،كوالكجيهُلكقدرُه،كوهَوك »وإذلك ةَنكم صُبكلاّتوقيِعكعِنكلملروِككبةملحلِّ

كلألرِضكولاّسشولِت؟! مْنكأعىلكلملللتِبكلاّس ّيةِت،كفكيفكبش صِبكلاّتوقيِعكعْنكربِّ

كاُهكعّدتُه،كوأْنكيتأّهَبكاُهكأهبتُه،كوأْنكيعرَمكقدَركلملقةِمك فحقيٌقكبشْنكأقيَمكيفكهذلكلمل صِبكأْنكيعدَّ

لّاذيكأقيَمكفيِه.

وأّوُلكمْنكقةَمكهبذلكلمل صِبكلارّشيِفكسّيُدكلمللسرنَي،كوإمةُمكلملّتقنَي،كوخةتُمكلا ّبّينَي،كعبُدكلهللك

ورسواُه،كوأمي ُهكعىلكوحيِه،كوسفريُهكبي ُهكوبنَيكعبةدِه؛كفكةَنكيفتيكعِنكلهللكبوحيِهكلملبنِي«)1). 

معلفاك ولألحكةم:ك لافتيةك بشولقعك لاعرمك كطةابك ويبرّصُ لادين،ك لافقهكيفك يعنيكعىلك ممةك وإنك

هديكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاسةئلكولملستفتي.ك

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيستفتىكفيهة؛كألنهك ةنكلملالَذكاألّماكع دكلملراّمِت،ك واقدك ثلتكلاوقةئُعكلاتيك ةَنكنبيُّ

ولحلصَنكهلةكع دكلا ةئبةِت.

واذاككنجُدكيفكلاقلآنكإمةرلٍتك ثريًةكألسئراكلاصحةباكولستفتةءلهتمكار بيكملسو هيلع هللا ىلص:ك]ۈئ 

]ۉ ې  ]ڦ ڦ ڦ  ڦ  [ك]لابقلة:217[،ك ېئ ېئ[ك]لابقلة:215[،ك

)1(ككإعالمكلملوقعنيك]19/1[.
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ڻ  ]ڻ  ]لابقلة:220[،ك پ[ك پ  ]ٻ  ]لابقلة:219[،ك ې[ك ې 

ٻ  ٻ  ]ٱ  ]لا سةء:127[،ك ڭ[ك ڭ  ]ۓ  ]لابقلة:222[،ك ڻ[ك
ٻ ٻ پ[ك]لا سةء:176[،ك]ٱ ٻ ٻ[ك]لألنفةل:1[،ك]حئ مئ ىئ 

يئ[ك]لاكهف:83[،ك]وئ ۇئ ۇئ [ك]لألعللف:187[.

ك-صرولتكلهللكعريه-كمعكلملستفتني،كومةكهيكطليقتهكوم هجهكيفك فكيفك ةنكيتعةمُلكلا بيُّ

لاتعةملكمعكلملستفتنيكولاسةئرنيكعىلكلختالفكأحولهلمكولاوقةئعكلاتيكسأاولكع هة.

كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يراعي حال املستفتي، فيفتي كلَّ سائل با يناسب حاله:

كلاعشِلكأفضُل؟. عنكلبنكمسعوٍدكIكقةل:كسأاُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كأيُّ

الُة عىل ميقاهتا«. قةَل:ك»الصيّ

؟ك كأيٌّ قرُت:كثمَّ

قةَل:ك»ثمَّ برُّ الوالديِن«.

؟ك كأيٌّ قرُت:كثمَّ

قةَل:ك»اجلهاُد يف سبيِل اهلليِّ«)1). 

كلاعشِلكأفضُل؟. كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسئَلكأيُّ وعْنكأيبكهليلَةكأنَّ

فقةَل:ك»إيامٌن باهلل ورسولِه«.

كمةذل. قيَل:كثمَّ

قةَل:ك»اجلهاُد يف سبيِل اهلليِّ«.

)1(ككرولهكلابخةريك]2787[،كومسرم]85[.
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كمةذل. قيَل:كثمَّ

قةَل:ك»حجٌّ مربوٌر«)1). 

كلاعشِلكأفضُل؟. وعْنكأيبكأمةمَاكأّنُهكسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأيُّ

ُه ال عدَل لُه«)2).  وِم، فإنيّ قةَل:ك»عليَك بالصيّ

كإىلكلهللِّ؟ كلاعشِلكأحبُّ وملةكسئَل:كأيُّ

 .(3(» قةَل:ك»أدومُه وإْن قلَّ

كلإلسالِمكأفضُل،كقةَل:ك»مْن سلَم املسلموَن مْن لسانِه ويدِه«)4).  و ذاككملةكسئل:كأيُّ

كلإلسالِمكخرٌي؟ وسئل:كأيُّ

الَم عىل مْن عرفَت ومْن ملْ تعرْف«)5).  فقةَل:ك»تطعُم الطيّعاَم، وتقرُأ السيّ

فيالحظكيفكهذهكلألحةديثكلختالفكلألجوباكمعكأنكلملسئوَلكع هكيشٌءكولحٌد.

فيِهك لخترفْتك ممّةك وغريهك لحلديِثك هذلك عْنك لاعرامُءك بِهك أجةَبك مةك »وحمّصُلك حجر:ك ابن  قال 
ك أعرَمك لَّ بأْنك لاّسةئرنَي،ك لخترَف؛كالختالِفكأحولِلك لجلولَبك ك أنَّ أفضلكلألعامِل،ك بأّنُهك لألجوباك

قوٍمكبامكحيتةجوَنكإايِه،كأْوكبامكهلْمكفيِهكرغبا،كأْوكبامكهَوكالئٌقكهبْم.

أْوك ةَنكلالختالفكبةختالِفكلألوقةِتكبأْنكيكوَنكلاعشُلكيفكذاَككلاوقِتكأفضَلكم ُهكيفكغريِه،ك
فقْدك ةَنكلجلهةدكيفكلبتدلِءكلإلسالِمكأفضلكلألعامِل؛كألّنُهكلاوسيرُاكإىلكلاقيةِمكهبةكولاّتشّكِنكمْنكأدلئهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]26[،كومسرمك]83[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2220[،كوصححهكلألابةين.

.J3(ككرولهكمسرمك]782[كعنكعةئشاك(
.I4(ككرولهكلابخةريك]11[،كومسرمك]42[كعنكأيبكموسىكلألمعليك(

.L5(ككرولهكلابخةريك]28[،كومسرمك]39[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوك(
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كلاّصالَةكأفضلكمْنكلاّصدقِا،كومَعكذاَككففيكوقِتكمولسةِةك وقْدكتضةفلْتكلا ّصوصكعىلكأنَّ
كتكوُنكلاّصدقُاكأفضَل...«)1).  لملضطلِّ

ومن ذلك أنه سئل عن أفضل اجلهاد فكانت له إجابات خمتلفة أيضاً: 

كلجلهةِدكأفضُل؟كقةَل:ك»مْن جاهَد  كقيلكالسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كأيُّ كلخلثعشيِّ فعنكعبِدكلهللكبِنكحبيشٍّ
املرشكنَي باملِه ونفسِه«)2). 

وعنكعةئشَاكJكأهّنةكقةاْت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كنلىكلجلهةَدكأفضَلكلاعشِلكأفالكنجةهُد؟كقةَل:ك
»ال، لكنَّ أفضَل اجلهاِد حجٌّ مربوٌر«)3). 

ويفكروليا:ك»عليهنَّ جهاٌد ال قتاَل فيِه: احلجُّ والعمرُة«)4). 

لجلهةِدك ك أيُّ لاغلِز:ك كملسو هيلع هللا ىلصكوقْدكوضَعكرجرُهكيفك لا ّبيَّ كرجاًلكسأَلك أنَّ بِنكمهةٍبك وعْنكطةرِقك
أفضُل؟كقةَل:ك»كلمُة حقٍّ عنَد سلطاٍن جائٍر«)5). 

ومن ذلك أنه سئل عن العمل الذي يدخل اجلنة، فكانت له إجابات خمتلفة أيضاً: 

كملسو هيلع هللا ىلص:كأخربينكبعشٍلكيدخر يكلجل َّا. كرجاًلكقةَلكار ّبيِّ فعْنكأيبكأّيوَبكIكأنَّ

فقةَلكلاقوُم:كمةكاُهكمةكاُه؟

كاَة،  الَة، وتؤيت الزيّ كملسو هيلع هللا ىلص: »أرٌب)6) ما لُه، تعبُد اهلليَّ وال ترشُك بِه شيئًا، وتقيُم الصيّ فقةَلكلا ّبيُّ
حَم«)7).  وتصُل الريّ

)1(ككفتحكلابةريك]9/2[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1449[،كولا سةئيك]2479[كوصححهكلألابةين.

)3(ككرولهكلابخةريك]1520[.
)4(ككرولهكلبنكمةجاك]2901[،كوأمحدك]24794[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]981[.

)5(ككرولهكلا سةئيك]4209[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلا سةئيك]4209[.
)6(ككأي:كحةجٌا.

)7(ككرولهكلابخةريك]1396[،كومسرمك]13[.
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م ُهك قليبًةك يومًةك فأصبحُتك كملسو هيلع هللا ىلصكيفكسفٍل،ك لا ّبيِّ مَعك قةَل:ك  ُتك Iك بِنكجبٍلك معةِذك وعْنك

ونحُنكنسرُي،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأخربينكبعشٍلكيدخر يكلجل َّا،كويبةعدينكعْنكلا ّةِر.

بِه  ُه اهلل عليِه، تعبُد اهلليَّ وال ترشْك  ُه ليسرٌي عىل مْن يرسيّ »لقْد سألتني عْن عظيٍم، وإنيّ قةَل:ك

كاَة، وتصوُم رمضاَن، وحتجُّ البيَت«. الَة، وتؤيت الزيّ شيئًا، وتقيُم الصيّ

دقُة تطفُئ اخلطيئَة  وُم جنيٌّة ]أي:كوقةيا[، والصيّ كقةَل:ك»أال أدليَّك عىل أبواِب اخلرِي؟ الصيّ ثمَّ

ڳ  گ  ]گ  تال:ك ك ثمَّ قاَل:  يِل  الليّ جوِف  مْن  جِل  الريّ وصالُة  النيّاَر،  املاُء  يطفُئ  كام 

ڳ  [كحّتىكبرَغ:ك]ھ[ك]لاسجدة:17-16[.

ِه، وعمودِه، وذروِة سنامِه؟«. كقةَل:ك»أال أخربَك برأِس األمِر كليّ ثمَّ

قرُت:كبىلكيةكرسوَلكلهلل.

الُة، وذروُة سنامِه اجلهاُد«. قةَل:ك»رأُس األمِر اإلسالُم، وعمودُه الصيّ

كقةَل:ك»أال أخربَك بمالِك ذلَك كليِّه؟«. ثمَّ

كلهلل. قرُت:كبىلكيةكنبيَّ

فأخَذكبرسةنِهكقةَل:ك»كفَّ عليَك هذا«.

كلهللِّ،كوإّنةكملؤلخذوَنكبامكنتكّرُمكبِه؟ فقرُت:كيةكنبيَّ

َك يا معاُذ! وهْل يكبُّ النيّاَس يف النيّاِر عىل وجوههْم، أْو عىل مناخرهْم  فقةَل:ك»ثكلتَك أميّ

إاليّ حصائُد ألسنتهْم؟«)1). 

كلألعامِلكأفضُل)2)؟ كIكقةَل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأيُّ وعْنكأيبكذرٍّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]2616[،كولبنكمةجاك]3973[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5136[.
)2(ككويفكرولياكلبنكحبةنك]374[:كقرُت:كدّا يكعىلكعشٍلكإذلكعشَلكلاعبُدكبِهكدخَلكلجل َّا.



تعامالت النبي 560

قةَل:ك»اإليامُن باهلل، واجلهاُد يف سبيلِه«.

كلاّلقةِبكأفضُل؟ قةَل:كقرُت:كأيُّ

قةَل:ك»أنفسها عنَد أهلها، وأكثرها ثمنًا«.

قةَل:كقرُت:كفإْنكملْكأفعْل؟

قةَل:ك»تعنُي صانعًا، أْو تصنُع ألخرَق«)1).

قةَل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأرأيَتكإْنكضعفُتكعْنكبعِضكلاعشِل؟

ا صدقٌة منَك عىل نفسَك«)2).  َك عِن النيّاِس؛ فإنيّ قةَل:ك»تكفُّ رشيّ

وعنكأيبكرشيٍحكIكأنهكقةل:كيةكرسوَلكلهللكأخربينكبيشٍءكيوجُبكيَلكلجل َّا.

الِم، وإطعاُم الطيّعاِم«)3).  قةَل:ك»طيُب الكالِم، وبذُل السيّ

كIكقةَل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهلل،كدّا يكعىلكعشٍلكيدخر يكلجل َّا. وعْنكأيبكبلزَةكلألسرشيِّ

قةَل:ك»أمِط األذى عْن طريِق النيّاِس ]فهَو لَك صدقٌة[«)4). 

ومن ذلك أنه سئَل الوصّية، فكانت له إجابات خمتلفة أيضاً: 

كملسو هيلع هللا ىلص:كأوص ي. كرجاًلكقةَلكار ّبيِّ فعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

)1(ككأْيكجةهٍلكبامكجيُبكأْنكيعشرهكوملْكيكنكيفكيديهكص عاكيكتسبكهبة.كلا هةياك]26/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]2518[،كومسرمك]84[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]504[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]14/2[.
لألابةينكيفكصحيحك اه،كوصححهك ولازيةدةك لملفلدك]228[،كوأمحدك]16296[،ك لألدبك لابخةريكيفك رولهك )4(كك

لألدبكلملفلدك]168[.
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قةَل:ك»ال تغضْب«،كفلّدَدكمللرًلكقةَل: »ال تغضْب«)1). 

كرجاًلكقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأريُدكأْنكأسةفَل،كفأوص ي. وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

قةَل:ك»عليَك بتقوى اهلليِّ، والتيّكبرِي عىل كلِّ رشٍف«.

فَر«)2).  ْن عليِه السيّ فراّمكأْنكوىّلكلاّلجُلكقةَل:ك»الليّهمَّ اطِو لُه األرَض، وهويّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكحمتٍبكيفكبلدٍةكاُه،ك كIكقةَل:كلنتهيُتكإىلكلا ّبيِّ وعْنكسريِمكبِنكجةبٍلكلهلجيشيِّ
كهدهبةكاعىلكقدميِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأوص ي. وإنَّ

إناِء  يف  دلوَك  مْن  تفرَغ  أْن  ولْو  شيئًا،  املعروِف  مَن  حتقرنَّ  وال  اهلليِّ،  باتيّقاِء  »عليَك  قةَل: 
َم أخاَك ووجهَك إليِه منبسٌط. املستقي، وتكليّ

ا مَن املخيلِة، وال حيبيّها اهلل. اَك وإسباَل اإلزاِر؛ فإنيّ وإييّ

ُه بيشٍء تعلمُه منُه،دعُه يكوُن وبالُه عليِه،وأجرُه  ك بيشٍء يعلمُه فيَك فال تعرييّ وإِن امرٌؤ عرييّ
لَك،وال تسبيّنَّ شيئًا«.

قةَل:كفامكسببُتكبعدُهكدلّبًاكوالكإنسةنًة)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيتاُر للمستفتي األفضَل، ويبّينه له:

كرجٌلكمْنكأصحةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبشعٍب)4)كفيِهكعيي ٌاكمْنك عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كملَّ

مةٍءكعذبٌا،كفأعجبتُهكاطيبهة.ك

فقةَل:كاْوكلعتزاُتكلا ّةَس،كفأقشُتكيفكهذلكلاّشعِب،كواْنكأفعَلكحّتىكأستأذَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككرولهكلابخةريك]6116[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3445[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1730[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]511[،كوقةلكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]19/2[:ك»صحيحكاغريه«.
كلملللَدكه ةكهَوكلملع ىكلألخرُي. )4(ككلاّشعُب:كلاّطليُقكيفكلجلبِل،كأْوكمةكلنفلَجكبنَيكلجلبرنِي،كولاّظةهُلكأنَّ
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مْن  أفضُل  اهلل  سبيِل  يف  أحدكْم  مقاَم  فإنَّ  تفعْل،  »ال  فقةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك السوِلك ذاَكك فذ َلك

صالتِه يف بيتِه سبعنَي عامًا. أال حتبيّوَن أْن يغفَر اهلل لكْم ويدخلكْم اجلنيَّة، اغزو يف سبيِل اهلليِّ، مْن 

قاتَل يف سبيِل اهلل فواَق ناقٍة)1)؛ وجبْت لُه اجلنيُّة«)2). 

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكصالِةكلاّلجِلكقةعدًل؟ عْنكعشللَنكبِنكحصنٍيكIكأّنُهكسأَلكنبيَّ

فقةَل:ك»مْن صىليّ قائاًم فهَو أفضُل، ومْن صىليّ قاعدًا فلُه نصُف أجِر القائِم، ومْن صىليّ نائاًم 

فلُه نصُف أجِر القاعِد«)3). 

كأفضَلك قوله: »ومْن صىليّ قائاًم فهَو أفضُل«كمحرُهك ثرٌيكمَنكلاعرامءكعىلكلاّتطّوع،كوذاَككألنَّ

يقتيضكجولَزكلاقعوِد،كوالكجولَزكارقعوِدكيفكلافللئضكمَعكلاقدرةكعىلكلاقيةم)4). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيستأملُهك لا ّبيَّ كعشَلكبَنكلخلّطةِبكأصةَبكأرضًةكبخيرَب،كفأتىك Lكأنَّ لبِنكعشَلك عِنك

كأنفَسكع ديكم ُه،كفامكتأمُلك فيهة،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكأصبُتكأرضًةكبخيرَبكملْكأصْبكمةالًكقطُّ

بِه؟

قَت هبا«. قةَل:ك»إْن شئَت حبسَت أصلها، وتصديّ

أّنُهكالكيبةُع،كوالكيوهُب،كوالكيورُث،كوتصّدَقكهبةكيفكلافقللِء،كويفك قةَل:كفتصّدَقكهبةكعشُلك

لاقلبى،كويفكلاّلقةِب،كويفكسبيِلكلهللِّ،كولبِنكلاّسبيِل،كولاّضيِف.كالكج ةَحكعىلكمْنكوايهةكأْنكيأ َلك

م هةكبةملعلوِف،كويطعَمكغرَيكمتشّوٍل)5). 

)1(ككلافولُق:كهَوكمةكبنَيكلحلربتنِيكمَنكلاوقِت.كلا هةياك]479/3[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]1650[كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلاتغليبكولارتهيبك]1301[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1115[.
)4(ككحةمياكلاس ديكعىلكس نكلبنكمةجهك]370/1[.

)5(ككرولهكلابخةريك]2737[،كومسرمك]1633[.
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ويرشد املستفتي إىل ما يناسبه، ويتالءم معه:

كأعللبّيًةكسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكلهلجلِة.كفقةَل:ك»وحيَك  كI:كأنَّ عْنكأبىكسعيٍدكلخلدرىِّ

إنَّ شأَن اهلجرِة لشديٌد، فهْل لَك مْن إبٍل؟«.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فهْل تؤيت صدقتها«.

قةَل:كنعْم.ك

قةَل:ك»فهْل متنُح منها شيئًا؟«.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فهْل حتلبها يوَم وردها؟«.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فاعمْل مْن وراِء البحاِر، فإنَّ اهلليَّ لْن يرتَك مْن عملَك شيئًا)1)«)2). 

لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،ك مَعك لملدي اك لألعلليّبكمالزماك هذلك ع هةك لّاتيكسأَلك بةهلجلِةك ولملللدك العلامء:ك قاَل 

وتلككأهرهكووط ه،كفخةَفكعريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكأاّلكيقوىكهلة،كوالكيقومكبحقوقهة،كوأْنكي كصكعىلك

كمأنكلهلجلةكلّاتيكسأاتكع هةكاشديد،كواكِنكلعشْلكبةخلرِيكيفكوط ك،كوحيُثك عقبيِه،كفقةَلكاُه:كإنَّ

مةك  تكفهَوكي فعك،كوالكي قصككلهللّكم ُهكميئًة)3). 

)1(ككمع ةُه:كاْنكي قصككمْنكثولبكأعاماككميئًة،كحيُثك  ت،كولملللدكبةابحةِركه ةكلاقلى،كولاعلبكتسّشيكلاقلىك
لابحةر،كولاقلياكلابحرية.كرشحكلا وويك]9/13[.

)2(ككرولهكلابخةريك]1452[،كومسرمك]1865[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]9/13[.
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وربا سئَل ملسو هيلع هللا ىلص عن يشء فسكت كراهية أن يكون يف اإلجابة نوع مشّقة:

ا النيّاُس، قْد فرَض اهلل عليكْم  عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كخطب ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»أهييّ
وا«. احلجَّ فحجيّ

كعةٍمكيةكرسوَلكلهللِّ؟ فقةَلكرجٌل:كأ لَّ

فسكَتكحّتىكقةهلةكثالثًة.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لْو قلُت نعْم لوجبْت، وملا استطعتْم«.

عىل  واختالفهْم  سؤاهلْم،  بكثرِة  قبلكْم  كاَن  مْن  هلَك  فإنيّام  تركتكْم؛  ما  »ذروين  قةَل:ك ك ثمَّ
أنبيائهْم، فإذا أمرتكْم بيشٍء فأتوا منُه ما استطعتْم، وإذا نيتكْم عْن يشٍء فدعوُه«)1). 

وكان جييب بجواب احلكيم إذا مل يكن يف السؤال فائدة:

لألسروبكلحلكيم:كهوكترّقيكلاسةئلكبغريكمةكيتطّرُبكبت زيلكسؤلاهكم زااكغريهكت بيهًةكعىلكأنهك
،كولألوىلكبةاسؤلل)2).  لألهمُّ

لاسؤللك إىلك يلمدهك أوك ودنيةه،ك دي هك يفك اهك لألنفعك إىلك ولملستفتيك لاسةئلك يوّجُهك ملسو هيلع هللا ىلصك فكةنك
،كولاذيكجيُبكأنكيسألكع ه. لألهمِّ

ومنكهذلكلابةب:كقولكلهللكتعةىل:ك]ے ے ۓ[ك]لابقلة:189[.

فسأاولكعنكسببك وِنكلهلاللكبدرًلكوهالالًكيفكأولكلاشهلكوآخله،كومّلةك ةنكلاسؤللكالكفةئدةك
م ه؛كأجةبكلهللكتعةىلكعنكلحلكشاكم هة،كفقةل:ك]ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇۇ [ك]لابقلة:189[ .
كأنكيسأاولكعامكي فعهمكيفكصالحكدنيةهمك فرصفكلاسةئَلكإىلكغرِيكمةكيسأُلكت بيهًةكإىلكأنكلملهمَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1337[،كوأخلجكلابخةريك]7288[كآخله.
)2(ككي ظل:كلإليضةحكيفكعرومكلابالغاك]110/2[.
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،كولاصيةم،ك وأخللهم،كوهوكمعلفاك ونكلألهراكتلتّبْتكعريهةكآجةلكلملعةمالتكولاعبةدلتك ةحلجِّ

ولاعّدة،كواذاككرصفهمكعنكبيةنكمسئوهلمكإىلكبيةنكفةئدةكأخلى)1). 

فراّمكسأاولكعنكيشءكقريِلكلجلدوىكأجيبولكبامكفيهكفةئدٌة،كوعدَلكعنكسؤلهلمكإذكالكفةئدةكفيه.

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ]ۈئ  تعةىل:ك قواهك م هك ويقلُبك

لمل فِقكعريه؛ك لملسئوُلكع هكإىلكذ لك لمل فقكوهوك ی...[ك]لابقلة:215[،كفعدلكعنكج سك
 .(2( ألنهكأهمُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكخةرجةِنكمَنكلملسجِد،كفرقي ةكرجٌلكمْنك وعْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:كبي امكأنةكولا ّبيُّ

أهِلكلابةديِاكع َدكسّدِةكلملسجِد)3).

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكمتىكلاّسةعُاكقةئشٌا؟

قةَل:ك»ويلَك وما أعددَت هلا؟«.

كقةَل:كيةكرسوَلكلهللكمةكأعددُتكهلةكمْنك ثرِيكصالٍة،كوالكصوٍم،كوالك كلاّلجَلكلستكةَن،كثمَّ فكأنَّ

كلهللَّكورسواُه. صدقٍا،كواك ّيكأحبُّ

فقةَل: »أنَت مَع مْن أحببَت«. 

فقر ة:كونحُنك ذاَك؟

قةَل: »نعْم«.

ففلح ةكيومئٍذكفلحًةكمديدًل.

)1(ككلاتحليلكولات ويلك]535/1[.
)2(ككفتحكلابةري:ك]186/5[.

)3(ككهَيكلاّظاللكلملسّقفاكع دكبةبكلملسجد.
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كملسو هيلع هللا ىلصكوأبةكبكٍلكوعشَل،كوأرجوكأْنكأ وَنكمعهْمكبحّبيكإّيةهْم،كوإْنك كلا ّبيَّ قةَلكأنٌس:كفأنةكأحبُّ

ملْكأعشْلكبشثِلكأعامهلْم)1). 

لاّسةعا.ك ألّنُهكسأَلكعنكوقتك لحلكيم؛ك لألسروبك لاّسةئلكطليقك مَعك :ك»سركك الطيّيبيُّ قاَل 

وأجةبكبقواه:ك»ما أعددت هلا؟«كيع ي:كإّنامكهيشككأنكهتتمكبأهبتهةكوتعت يكبامكي فعككع دكقيةمهةك

منكلألعاملكلاّصةحلا،كفقةَلكهَو:كمةكأعددتكهلة؟«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكهْلكيفكلجل ِّاكمْنكخيٍل؟ك كرجاًلكسأَلكلا ّبيَّ وعْنكبليدَةكأنَّ

قةَل:ك»إِن اهلل أدخلَك اجلنيَّة فال تشاُء أْن حتمَل فيها عىل فرٍس مْن ياقوتٍة محراَء يطرُي بَك يف 

اجلنيِّة حيُث شئَت«.

وسأاُهكرجٌلكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكهْلكيفكلجل ِّاكمْنكإبٍل؟ك

فرْمكيقْلكاُهكمثَلكمةكقةَلكاصةحبِه.ك

ْت عينَك«)3).  قةَل:ك»إْن يدخلَك اهلل اجلنيَّة يكْن لَك فيها ما اشتهْت نفسَك، ولذيّ

فلٍسك عىلك حتشَلك أْنك تشْأك فالك لهللك لجل َّاك أدخركك إْنك لاكالِم:ك »تقديُلك V:ك لاقةيضك قةَلك

 ذاَككإاّلكمحرتكعريِه.ك

ولملع ىكأّنُهكمةكمْنكيشٍءكتشتهيِهكلألنفُسكإاّلكوجتدُهكيفكلجل ِّاك يَفكمئتكحّتىكاِوكلمتهيتك

أْنكتل َبكفلسًةكعىلكهذِهكلاّصفِاكاوجدتهكوتّك تكم ُه،كفيكوُنكاككمَنكلمللل ِبكمةكيغ يككعِنك

لافلِسكلملعهوِد.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]7153[،كومسرمك]2639[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]196/22[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]2543[،كوقةلكلألابةين:ك»حسنكاغريه«.كصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]3756[.
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كلاّلجَلكسأَلكعِنكلافلِسكلملتعةرِفكيفك :كوهذلكقليٌبكمْنكأسروِبكلحلكيِم،كفإنَّ قةَلكلاّطيبيُّ

لاّدنية،كفأجةبُهكملسو هيلع هللا ىلصكبامكيفكلجل ِّا.كأْي:كلتلْككمةكطربته؛كفإّنككمستغٍنكع ُهكهبذلكلملل ِبكلملوصوِف«)1). 

إن مل يسأْل عنه: إذا رأى السائل بحاجة إىل حكم ما بّينه له و و

كلافةئدة،كأوكألنكلاسةئلكحيتةجكإايهة،كأوكاسببكآخل. إمةكاتعمَّ

نل ُبك إّنةك لهللك رسوَلك يةك فقةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوَلك رجٌلك سأَلك قةل:ك Iك هليلَةك أيبك عنك ك

لابحَل،كونحشُلكمع ةكلاقريَلكمَنكلملةِء،كفإْنكتوّضأنةكبِهكعطش ة،كأف توّضُأكمْنكمةِءكلابحِل؟.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هَو الطيّهوُر ماؤُه، احللُّ ميتتُه«)2). 

:ك»مّلةكعلَفكملسو هيلع هللا ىلصكلمتبةَهكلألمِلكعىلكلاّسةئِلكيفكمةِءكلابحِل؛كأمفَقكأْنكيشتبَهكعريِهك افعيُّ قاَل الريّ

حكُمكميتتِه،كوقْدكيبتىلكهبةكرل ُبكلابحِل،كفعّقَبكلجلولَبكعْنكسؤلاِهكببيةِنكحكِمكلمليتِا«)3). 

:ك»وذاَككمْنكحمةسِنكلافتوىكأْنكجيةَءكيفكلجلولِبكبأ ثَلكممّةكيسأُلكع ُهكتتشياًمك وقاَل ابُن العربِّ

لحلكِمك امك إىلك لحلةجِاك ظهوِرك ع َدك ذاَكك ويتأّ ُدك ع ُه،ك مسئوٍلك غرِيك آخَلك اعرٍمك وإفةدًةك ارفةئدِة،ك

ك كميتتُهكمَعكتقّدِمكحتليِمكلمليتِاكأمدُّ كمْنكتوّقَفكيفكطهورّيِاكمةِءكلابحِلكفهَوكعِنكلاعرِمكبحلُّ ه ة؛كألنَّ
توّقفًة«)4). 

وربا كانت الزيادة بياناً ملا أشكل عىل السائل فهمه: 

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ال يدخُل اجلنيَّة مْن كاَن يف قلبِه مثقاُل  عْنكعبدكلهللكبِنكمسعوٍدكIكعِنكلا ّبيِّ
ٍة مْن كرٍب«. ذريّ

)1(ككحتفاكلألحوذيك]214/7[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]83[،كولارتمذي]69[،كولا سةئيك]332[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]9[.

)3(ككحتفاكلألحوذيك]188/1[.
)4(ككفيضكلاقديلك]215/3[.
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كأْنكيكوَنكثوبُهكحس ًة،كونعرُهكحس ًا. كلاّلجَلكحيبُّ قةَلكرجٌل:كإنَّ

، وغمُط النيّاِس«)1).  قةَل:ك»إنَّ اهلليَّ مجيٌل حيبُّ اجلامَل، الكرُب بطُر احلقِّ

لزدرلؤهمك لا ةس:ك وغشطك وجترّبًل،ك تلّفعًةك وإنكةرهك دفعهك أي:ك احلق«:ك »بطر  وقواه:ك

ولحتقةرهم)2). 

فقدك ةنكيكفيكلاسةئلكه ةكقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك)ال(،كاك هكأوضحكاهكأنكحبهكلاربةسكلحلسنكولا علك

لحلسنكأملكمطروبكوحمبوبكرشعًة،كفهذهكلافةئدةكلألوىل.

، وغمُط النيّاِس«كوهذهكلافةئدةكلاثةنيا. وبنيكاهكحقيقاكلاكربكفقةل:ك»الكرُب بطُر احلقيّ

وهةتةنكلافةئدتةنكزيةدةكعامكسألكع هكلاسةئل.

وربا كانت الزيادة للرتغيب يف فعل اخلري:

؟ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كرفعِتكلملأٌةكصبّيًةكهلة،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكأهلذلكحجٌّ

قةَل:ك»نعْم، ولِك أجٌر«)3). 

وكان يستفصل من السائل ويستوضح منه ليحيط علامً بالواقعة، وجيمع أطراف املسألة؛ 

لتكون الفتوى مطابقًة للواقع متاماً.

كبدلك عِنكلا ّعامِنكبِنكبشريكبنكسعدكLكقةَل:كسأاْتكأّميكأيبكبعَضكلملوهبِاكيلكمْنكمةاِهكثمَّ
اُهكفوهبهةكيل.ك

كملسو هيلع هللا ىلص.  فقةاْت:كالكأرىضكحّتىكتشهَدكلا ّبيَّ

)1(ككرولهكمسرمك]91[.
)2(ككرشحكلا وويك]194/1[كوفتحكلابةريك]241/17[.

)3(ككرولهكمسرمك]1336[.
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كملسو هيلع هللا ىلص. فأخَذكبيديكوأنةكغالٌم،كفأتىكيَبكلا ّبيَّ

كأّمُهكب َتكرولحَاكسأات يكبعَضكلملوهبِاكهلذل.ك فقةَل:كإنَّ

قةَل:ك»ألَك ولٌد سواُه«.

قةَل:كنعْم.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أكليّهْم وهبَت هلْم مثَل اليّذي وهبَت البنَك هذا؟«. 

قةَل:كال.

قةَل:ك»فال تشهدين إذًا، فإينيّ ال أشهُد عىل جوٍر«)1). 

وك«)2).  ويفكروليا:ك»إنَّ هلْم عليك مَن احلقِّ أْن تعدَل بينهْم، كام أنَّ لك عليهْم مْن احلقيّ أْن يربيّ

اليّذي  مثَل  هلْم  »أكليّهْم وهبَت  ثمكسأاه:ك ولٌد سواُه«،ك »ألَك  لا بيكملسو هيلع هللا ىلص  م هك لستفصلك فقدك

وهبَت البنَك«.

ثمكبنّيكاهكلحلكمكبقواه:ك»فال تشهدين إذًا، فإينيّ ال أشهُد عىل جوٍر«.

وعنكثةبُتكبُنكلاّضّحةِككقةَل:كنذَركرجٌلكعىلكعهِدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكي حَلكإباًلكببولنَا)3)،ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإيّنكنذرُتكأْنكأنحَلكإباًلكببولنَا.ك فأتىكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »هْل كاَن فيها وثٌن مْن أوثاِن اجلاهلييِّة يعبُد؟«.  فقةَلكلا ّبيُّ

قةاول:كال.

)1(ككرولهكلابخةريك]2650[،كومسرمك]1623[.
)2(ككأبوكدلودك]3542[.

معجمك يرشرم.ك دونك مّكاك أسفلك وقيل:ك بكل،ك وديةرك لاّشةمك بنيك موضعك وقيل:ك ي بع،ك ورلءك مْنك هضباك )3(كك
لابردلن]505/1[.
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قةَل:ك»هْل كاَن فيها عيٌد مْن أعيادهْم؟«. 

قةاول:كال.

ُه ال وفاَء لنذٍر يف معصيِة اهلليِّ، وال فيام ال يملُك ابُن آدَم«)1).  قةَل:ك»أوِف بنذرَك؛ فإنيّ

كملسو هيلع هللا ىلص؛كألنكلملقةمكيقتيضكلالستفصةل،كإذك فرامكنذركأنكي حَلكيفكهذلكلملوضِعكلستفصرُهكلا بيُّ

يتبةدركإىلكلاذهنكسؤللكعنكختصيصكهذلكلالجلكبولناكبأنكي حلكفيهةكلإلبل،كفقدكتكونكألنكفيهةك

عيدًلكمنكأعيةدهم،كأوكألنكفيهةكوث ةكمنكأوثةنكلجلةهرياك ةنكيعبدكيفكذاككلملوضع،كفهذلكلاسؤللك

يدلكعىلكأنهكاوكوجدكهذلكلاوصفكملكجيزكلا ّحُلكيفكذاككلملوضع)2).

وكان ربا أمر املستفتي باالمتثال الفوري للفعل، فيكون أمره جواباً لسؤال السائل:

كملسو هيلع هللا ىلصكخيطُبكيقوُل:ك»ال تسافْر املرأُة إاليّ مَع ذي  عنكلبَنكعّبةٍسكLكقةل:كسشعُتكلا ّبيَّ

حمرٍم«. 

كلملأيتكخلجْتكحةّجًا،كوإيّنكل تتبُتكيفكغزوِةك ذلكو ذل؟ فقةَمكرجٌلكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

قةَل:ك»انطلْق فحجَّ مَع امرأتَك«)3). 

جيوزك الك ولاتقديل:ك سؤلاه،ك عنك جولبك هوك لافورك عىلك بزوجتهك بةارحةقك ارلجلك فأملهك

الملأتككأنكتسةفلكبالكحملم.

وكان جييب السائل با حيرص له املسألة ويضبطها:

كرجاًلكسأاُهكمةكيربُسكلملحلُم؟ كملسو هيلع هللا ىلصكأنَّ عْنكلبِنكعشَلكعْنكلا ّبيِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2313[،كوصححهكلألابةينكيفكحتقيقكلملشكةةك]3437[.
)2(ككلاتشهيدكارشحك تةبكلاتوحيد]1/ 155[.كلاشيخكصةاحكآلكلاشيخ.

)3(ككرولهكلابخةريك]1862[،كومسرمك]1341[.
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ُه الورُس،  اويَل، وال الربنَس، وال ثوبًا مسيّ فقةَل:ك»ال يلبُس القميَص، وال العاممَة، وال الرسيّ
نِي، وليقطعهام حتيّى يكونا حتَت الكعبنِي«)1).  عفراُن، فإْن ملْ جيْد النيّعلنِي فليلبْس اخلفيّ أِو الزيّ

ويفكهذلكلحلديث:كأنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكسئلكعامكيربسكلملحلمكفأجةبكعامكالكيربس؛كفإنكمةكالكيربسك
حمصور،كومةكيربسهكغريكحمصور.

كمةكالكيربسكم حرصك :ك»قةَلكلاعرامء:كهذلكلجلولبكمْنكبديعكلاكالمكوجزاه،كألنَّ قاَل النيّووييّ
مةك أْيكويربسك يربسك ذل،ك فقةَل:كالك لجلةئزكفغريكم حرص،ك لملربوسك بِه،كوأّمةك لاّترصيحك فحصَلك

سولُه«)2). 

وأحيانا كان جييب جواباً جامعاً ويعرض عن تفاصيل السؤال:

يقةتُلك لاّلجُلك لهلل!ك رسوَلك يةك فقةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلص،ك ك لا ّبيَّ أتىك رجاًلك ك أنَّ لألمعلّيك موسىك أيبك عنك
ارشغ ِم،كولاّلجُلكيقةتُلكايذ َل،كولاّلجُلكيقةتُلكاريىكمكةنُه،كفشْنكيفكسبيِلكلهلل؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن قاتَل لتكوَن كلمُة اهلل هَي العليا فهَو يف سبيِل اهلليِّ«)3). 

قال احلافظ:ك»هَوكمْنكجولمعك رشهكملسو هيلع هللا ىلص؛كألّنُهكأجةَبكبرفِظكجةمعكملع ىكلاّسؤللكمَعكلاّزيةدةك
عريِه«)4). 

كمجيعكمةكذ لُهك وقةلكأيضة:ك»ويفكإجةبتهكاهكبامكذ َلكغةيُاكلابالغاكولإلجيةز،كألّنُهكاْوكأجةبُهكبأنَّ
ايَسكيفكسبيلكلهللّكلحتشَلكأْنكيكونكمةكعدلكذاَكك ّرهكيفكسبيلكلهللّ،كوايَسك ذاَك،كفعدَلكإىلكافظك

جةمعكعدَلكبِهكعِنكلجلولبكعْنكمةهّياكلاقتةلكإىلكحةلكلملقةتلكفتضّشَنكلجلولبكوزيةدة«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]131[كومسرمك]1177[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]73/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]123[كومسرمك]1904[.
)4(ككفتحكلابةريك]197/1[.
)5(ككفتحكلابةريك]406/8[.



تعامالت النبي 572

كلاغضبكولحلشّياكقْدكيكونةِنك قاَل ابن بطيّال:كبلكعدَلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكافظكجولبكلاّسةئلكألنَّ
هللِّ،كفعدَلكعْنكذاَككإىلكافظكجةمعكفأفةَدكدفعكلإلابةسكوزيةدةكلإلفهةم«)1). 

يةك فقرُت:ك لايشِن،ك إىلك جبٍلك بَنك ومعةَذك أنةك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ بعث يك قةَل:ك Iك موسىك أيبك وعْنك
كرشلبًةكيص ُعكبأرض ةكيقةُلكاُهكلملزُركمَنكلاّشعرِي،كورشلٌبكيقةُلكاُهكلابتُعكمَنكلاعسِل. رسوَلكلهللِّ،كإنَّ

فقةَل:ك»كلُّ مسكٍر حراٌم«)2). 

وكان حيتمل من أسئلة الغرباء واألعراب ما ال حيتمله من غريهم:

عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كهني ةكأْنكنسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكيشٍء)3)،كفكةَنكيعجب ةكأْنك
جييَءكلاّلجُلكمْنكأهِلكلابةديِا)4)كلاعةقُل،كفيسأاُهكونحُنكنسشُع.

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِدكدخَلكرجٌلكمْنكأهِلكلابةديِا)5)كعىلكمجٍلكفأنةخُهك بي امكنحُنكجروٌسكمَعكلا ّبيِّ

كقةَل:كهلْمكأّيكْمكحمّشٌد؟ك كعقرُه،كثمَّ يفكلملسجِدكثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمّتكٌئكبنَيكظهللنيهْم.ك ولا ّبيُّ

فقر ة:كهذلكلاّلجُلكلألبيُضكلملّتكُئ.ك

فقةَلكاُهكلاّلجُل:كيةكلبَنكعبِدكلملّطرِبك

كملسو هيلع هللا ىلص: »قْد أجبتَك«.  فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

كيفكنفسَك.ك كملسو هيلع هللا ىلص:كإيّنكسةئرَك،كفششّدٌدكعريَككيفكلملسأاِا،كفالكجتْدكعيلَّ فقةَلكلاّلجُلكار ّبيِّ

)1(ككرشحكصحيحكلابخةريك]203/1[كالبنكبطةل.
)2(ككرولهكلابخةريك]4343[،كومسرمك]1733[.

)3(ككيع يكسؤلَلكمةكالكرضورَةكإايِه.
كأهلكلابةدياكهْمكلألعللب،كويغرُبكفيهْمكلجلهُلكولجلفةُء. )4(ككيع يكمْنكملْكيكْنكبرغُهكلا ّهيكعْنكلاّسؤلل،كوألنَّ

)5(ككولسشهكضاممكبنكثعربا.
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فقةَل:ك»سْل عاميّ بدا لَك«.

كلهللَكأرسرَك؟ك فقةَل:كيةكحمّشُدكأتةنةكرسواَككفزعَمكا ةكأّنَككتزعُمكأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

قةَل:كفشْنكخرَقكلاّسامَء؟ك

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفشْنكخرَقكلألرَض؟

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفشْنكنصَبكهذِهكلجلبةَلكوجعَلكفيهةكمةكجعَل؟ك

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفبةّاذيكخرَقكلاّسامَءكوخرَقكلألرَضكونصَبكهذِهكلجلبةَلكآهللُّكأرسرَك؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كعري ةكمخَسكصرولٍتكيفكيوم ةكوايرت ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كعري ةكز ةًةكيفكأمولا ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 
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كعري ةكصوَمكمهِلكرمضةَنكيفكس ت ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«.

قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كلابيِتكمْنكلستطةَعكإايِهكسبياًل.ك كعري ةكحجَّ قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

.ك ،كوالكأنقُصكم هنَّ كالكأزيُدكعريهنَّ كوىّلكوقةَل:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ ثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »لئْن صدَق ليدخلنَّ اجلنيَّة«)1). فقةَلكلا ّبيُّ

قال النووي: »وهذلكمْنكحسنكسؤللكهذلكلاّلجلكومالحِاكسيةقتهكوتلبيته؛كفإّنُهكسأَلكأّوالًك

كأقسَمكعريِهكبِهكأْنكيصدقُهكيفك ونهكرسوالًكارّصةنِع. عْنكصةنعكلملخروقةتكمْنكهَوكثمَّ

عقٍلك إىلك يفتقلك تلتيٌبك وهذلك ملسرِه،ك ك بحقِّ عريِهك أقسَمك وعرشهةك رسةاتهك عىلك وقَفك مّلةك ك ثمَّ

كهذِهكلأليامَنكجلْتكارّتأ يِدكوتقليِلكلألمِل،كالكالفتقةرِهكإايهة. كإنَّ رصنٍي،كثمَّ

كهذلكلاّلجلكملْكيأِتكإاّلكبعدكإسالمه،كوإّنامكجةَءكمستثبتًةك وقةَلكلاقةيضكعيةض:كولاّظةهلكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص.كولهللّكأعرُم«)2).  ومشةفهًةكار ّبيِّ

وربا أعرض أحياناً عن السائل واملستفتي تنبيها له عىل أدب احلديث.

،كفقةَلكمتىك كملسو هيلع هللا ىلصكيفكجمرٍسكحيّدُثكلاقوَمكجةءُهكأعلليبٌّ عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كبي امكلا ّبيُّ

لاّسةعُا؟

)1(ككرولهكلابخةريك]633[،كومسرمك]12[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]171/1[.
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فشىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحيّدُث.ك

فقةَلكبعُضكلاقوِم:كسشَعكمةكقةَلكفكلَهكمةكقةَل.

وقةَلكبعضهْم:كبْلكملْكيسشْع)1). 

اعِة؟«. ائُل عْن السيّ حّتىكإذلكقىضكحديثُهكقةَل:ك»أيَن أراُه السيّ

قةَل:كهةكأنةكيةكرسوَلكلهلل.

اعَة«. قةَل:ك»فإذا ضييّعْت األمانُة فانتظْر السيّ

قةَل:ك يَفكإضةعتهة؟

اعَة«)2).  َد األمُر إىل غرِي أهلِه فانتظْر السيّ قةَل:ك»إذا وسيّ

وقدكبوبكلابخةريكيفكصحيحهك)142/1(كعىلكلحلديثكبقواه:ك)بةبكمْنكسئَلكعراًمكوهَوك

كأجةَبكلاّسةئل(. كلحلديَث،كثمَّ مشتغٌلكيفكحديثِهكفأتمَّ

من فوائد احلديث:

فيه:كلاّت بيُهكعىلكأدِبكلاعةملِكولملتعّرِم،كأّمةكلاعةملُكفرامكتضّش ُهكمْنكتلِككزجِلكلاّسةئِل،كبلكأّدبهك

كرجَعكإىلكجولبِه،كفلفَقكبِه؛كألّنُهكمَنكلألعللِب،ك بةإلعللضكع ُهكأّوالكحّتىكلستوىفكمةك ةَنكفيِه،كثمَّ

وهمكجفةة.

وفيه:كلاع ةياكبجولبكسؤلِلكلاّسةئِل،كواْوكملْكيكِنكلاّسؤلُلكمتعّي ًةكوالكلجلولُب.

ك )1(ككإّنامكحصَلكهلْمكلارّتّددكيفكذاَككملةكظهَلكمْنكعدمكلاتفةتكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكسؤلاهكوإصغةئِهكنحوه،...كوقْدكتبنّيَ
عدمكلنحصةركتلككلجلولبكيفكلألمليِنكلملذ وريِن،كبْلكلحتشَلكأْنكيكونكأّخلُهكايكشلكلحلديثكلّاذيكهَوكفيِه.ك

فتحكلابةريك]143/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]59[.
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ك كحقَّ وأّمةكلملتعّرُم:كفرامكتضّش ُهكمْنكأدِبكلاّسةئِلكأْنكالكيسأَلكلاعةملَكوهَوكمشتغٌلكبغريِه؛كألنَّ
لألّوِلكمقّدٌم.

وفيه:كأخُذكلاّدروِسكعىلكلاّسبِقكو ذاَككلافتةوىكولحلكومةِتكونحوهة.

وفيِه:كمللجعُاكلاعةملِكإذلكملْكيفهْمكمةكجييُبكبِهكحّتىكيّتضَح؛كاقواِه:ك» يَفكإضةعتهة؟«.

كقيَل:ك»حسُنكلاّسؤلِلكنصُفكلاعرِم«. كلاعرَمكسؤلٌلكوجولٌب،كومْنكثمَّ وفيِه:كإمةرٌةكإىلكأنَّ

لخلطبَاك نقطُعك الك فقةاول:ك لخلطبِا،ك يفك وغريمهةك وأمحُدك مةاٌكك لاقّصِاك هذِهك بظةهِلك أخَذك وقْدك
اسؤلِلكسةئٍل،كبْلكإذلكفلَغكنجيبُه.

وفّصَلكلجلشهوُركبنَيكأْنكيقَعكذاَككيفكأث ةِءكولجبةهتةكفيؤّخُلكلجلولَب،كأْوكيفكغرِيكلاولجبةِت،ك
فيجيُب.

كبةاّسةئِل،ك كبِهكيفكأمِلكلاّديِن،كوالكسّيامكإِنكلختصَّ ولألوىلكحي ئٍذكلاّتفصيُل،كفإْنك ةَنكممّةكهيتمُّ
كلخلطبَا،كوإْنك ةَنكبخالِفكذاَككفيؤّخل.)1)  كيتمُّ كإجةبتُه،كثمَّ فيستحبُّ

رجٌلك لهللك رسوَلك يةك فقرُت:ك وهَوكخيطُب،ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ إىلك لنتهيُتك قةَل:ك أّنُهك رفةعاك أيبك فعنك
غليٌبكجةَءكيسأُلكعْنكدي ِه،كالكيدريكمةكدي ُه؟.

كحسبُتكقولئشُهك ،كفأيَتكبكلسٍّ كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوتلَككخطبتُه،كحّتىكلنتهىكإيلَّ قةَل:كفأقبَلكعيلَّ
حديدًل.

كآخلهة)2).  كأتىكخطبتُه،كفأتمَّ فقعَدكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوجعَلكيعّرش يكممّةكعّرشُهكلهلل،كثمَّ

قال النووي:ك»وفيِهكلملبةدرةكإىلكجولبكلملستفتي،كوتقديمكأهّمكلألموركفأمّههة،كواعّرُهك ةَنك
سأَلكعِنكلإليامنكوقولعدهكلملهّشا.

)1(ككفتحكلابةريك]142/1[.
)2(ككرولهكمسرمك]876[
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كمْنكجةَءكيسألكعِنكلإليامن،كو يفّياكلاّدخولكيفكلإلسالم؛كوجَبك وقْدكلّتفَقكلاعرامءكعىلكأنَّ

إجةبتهكوتعريشهكعىلكلافور.

؛كايسشعكلابةقوَنك المهكويلولكمخصهكلاكليم.ك وقعودهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلاكلسِّ

كهذِهكلخلطباكلّاتيك ةَنكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكفيهةكخطباكأملكغريكلجلشعا،كوهلذلكقطعهةكهبذلك وحيتشلكأنَّ

لافصلكلاّطويل،كوحيتشلكأهّنةك ةنْتكلجلشعاكولستأنفهة،كوحيتشلكأّنُهكملْكحيصلكفصلكطويل«)1). 

وربا أجاب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص السائل بفعله؛ ليعايَن السائُل اجلواَب بنفسه:

فقدكجةَءكرجٌلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسأاُهكعْنكوقِتكصالِةكلاّصبِح.

فسكَتكع ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

أْنك بعَدك لاغِدك مْنك لاّصبَحك كصىّلك ثمَّ لافجُل،ك لاّصبَحكحنَيكطرَعك لاغِدكصىّلك مِنك إذلك ةَنك حّتىك

أسفَل.

كقةَل:كأيَنكلاّسةئُلكعْنكوقِتكلاّصالِة؟ك ثمَّ

قةَل:كهأنذلكيةكرسوَلكلهللِّ،.

فقةَل:ك»ما بنَي هذيِن وقٌت«)2). 

بةافعِل؛ك بّي ُهك ذاَككحّتىك لاقوِلكيفك تعجيَلك تلَكك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ يكوَنك أْنك الباجي:ك»حيتشُلك قال 

قصدًلكإىلكلملبةاغِاكيفكلابيةِن،كوأّنُهكأقلُبكإىلكلملتعّرِم،كوأسهُلكعريِه«)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]166/6[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]544[كوأمحدك]11709[كعنكأنسكبنكمةاككI،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]249[.

)3(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]6/1[.
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منها عادة، ويؤنُّب من  التي يستحيا  النساء حتى يف األمور  أسئلة  ملسو هيلع هللا ىلص جييب عىل  وكان 

أنكر عليهن السؤال يف ذلك. 

كلهللَّكالك كسريٍمكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ كسرشَاكقةاْت:كجةءْتكأمُّ عْنكأمِّ
،كفهْلكعىلكلمللأِةكمْنكغسٍلكإذلكلحترشْت؟ يستحييكمْنكلحلقِّ

كسريٍمكفضحِتكلا ّسةَء،كتلبْتكيشي ِك)1). فقةاْتكعةئشُا:كيةكأمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكاعةئشَا:ك»بْل أنِت فرتبْت يمينِك.)2) نعْم، فلتغتسْل يا أمَّ سليٍم إذا رأْت املاَء«. فقةَلكلا ّبيُّ

كسرشَاكوجههة،كوقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكأَوكحتترُمكلمللأُة؟ فغّطْتكأمُّ

قةَل:ك»نعْم تربْت يمينِك، فبَم يشبهها ولدها«)3). 

»فةحليةءكالكيش عكمنكطربكلحلقةئق،كولحليةءكلملةنعكمنكطربكلاعرمكمذموم،كوأمةكإذلك ةنك
لحليةءكعىلكجهاكلاتوقريكولإلجاللكفهوكحسن؛ك امكفعرتكأمكسرشاكحنيكغطتكوجههة«)4). 

،كولاقيةِمكبِه«)5).  »وملْكيلْدكرشٌعكبةحليةِءكلملةنِعكمَنكلألمِلكبةملعلوِفكولا ّهِيكعِنكلمل كِل،كولحلكِمكبةحلقِّ

ومع إجابته النساء عن أسئلتهن فإن ذلك مل مينعه من احلياء:

فأملهةك يَفك لملحيِض،ك مَنك غسرهةك عْنك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيَّ سأاِتك لملأًةك ك أنَّ Jك عةئشَاك عْنك
ري هبا«.  تغتسُل،كقةَل:ك»خذي فرصًة)6) مْن مسٍك فتطهيّ

)1(ككأْي:كلفتقلْتكوصةرْتكعىلكلارّتلب،كوهَيكمْنكلألافةظكلّاتيكتطرقكع دكلاّزجلكوالكيللدكهبةكظةهلهة.
)2(ككمع ةُهكأنِتكأحّقكأْنكيقةلكاككهذل،كفإهّنةكفعرْتكمةكجيبكعريهةكمْنكلاّسؤللكعْنكدي هة،كفرْمكتستحّقكلإلنكةر،ك

ولستحققتكأنِتكلإلنكةر،كإلنكةرككمةكالكإنكةركفيِه.
)3(ككرولهكلابخةريك]130[،كومسرمك]313[.

)4(ككرشحكلبنكبطةلكعىلكصحيحكلابخةريك]223/1[.
)5(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]213/7[.

)6(ككفلصا:كقطعاكمْنكصوفكأْوكقطنكأْوكجردةكعريهةكصوف،كولملقصودكبةستعامِلكلاّطيبكدفعكلاّللئحاكلاكلهيا.ك
فتحكلابةريك]416/1[.
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قةاْت:ك يَفكأتطّهُل.

ري هبا«)1). قةَل:ك»تطهيّ

قةاْت:ك يَف.

ري هبا، سبحاَن اهلليِّ«،كولسترَت.ك قةَل:ك»تطهيّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:كتتّبعيكهبةكأثَلكلاّدِم)2).  ،كوعلفُتكمةكأرلَدكلا ّبيُّ فةجتبذهتةكإيلَّ

من فوائد احلديث:

فيه:كلستحبةُبكأنكتأخَذكلمللأُةكع َدكغسرهةكمنكلحليِضكميئًةكمنكمسٍك،كأوكطيٍب،كفتجعرهكيفك

قط ٍا،كأوكنحومهة،كفتتّبعكهبةكآثةَركلادِم.

فيِه:كلاّتسبيُحكع دكلاّتعّجب،كومع ةُهكه ةك يفكخيفىكهذلكلاّظةهلكلّاذيكالكحيتةجكيفكفهشهكإىلك

فكل؟ك

وفيِه:كلستحبةبكلاك ةيةتكفيامكيتعّرقكبةاعورلِت.

إالكع دكلحلةجا،كومنك بهك بةاعورلتكوالكيرصحك يترقك يك ّىكعاّمك أنك وهذهكطليقاكرشعيا،ك

ذاك:

قواهكتعةىل:ك]ٹ ڤ ڤ ڤ[ك]لا سةء:16[.

وقواهكتعةىل:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ[ك]لابقلة:187[.

]µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹[ك]لابقلة:223[،كونحوكذاككمنك وقواهكتعةىل:ك

لآليةت.

)1(ككأْيكت ّظفي.
)2(ككرولهكلابخةريك]314[،كومسرمك]332[.
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وفيِه:كلال تفةُءكبةاّتعليِضكولإلمةرِةكيفكلألموِركلملستهج ِا.

وفيِه:كسؤللكلمللأةكلاعةملَكعْنكأحولهلةكلّاتيكحيتشُمكم هة.ك

وفيِه:كتكليُلكلجلولِبكإلفهةِمكلاّسةئِل.

كذاَككيعجبُه. وفيِه:كتفسرُيك الِمكلاعةملِكبحرضتِهكملْنكخفَيكعريِهكإذلكعلَفكأنَّ

وفيِه:كلألخُذكعِنكلملفضوِلكبحرضِةكلافةضِل.

وفيِه:كصّحُاكلاعلِضكعىلكلملحّدِثكإذلكأقّلُهكواْوكملْكيقْلكعقبُهكنعْم.

وفيِه:كأّنُهكالكيشرتُطكيفكصّحِاكلاّتحّشِلكفهُمكلاّسةمِعكجلشيِعكمةكيسشعُه.

وفيِه:كلاّلفُقكبةملتعّرِم،كوإقةمُاكلاعذِركملْنكالكيفهُم.

كلمللَءكمطروٌبكبسرِتكعيوبِه،كوإْنك ةنْتكممّةكجبَلكعريهةكمْنكجهِاكأمِلكلمللأِةكبةاّتطّيِب؛ك وفيِه:كأنَّ

إلزلاِاكلاّللئحِاكلاكلهيِا.

وفيِه:كحسنكخرقهكملسو هيلع هللا ىلص،كوعظيمكحرشهكوحيةئِه.)1) 

وكان يرضُب للسائل املثال من واقعه؛ ليتضح له املقال، بأسلوب حكيم مقنع. 

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكواَدكيلكغالٌمكأسوُدك]وإيّنك كرجاًلكأتىكلا ّبيَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

أنكلته[.

فقةَل:ك»هْل لَك مْن إبٍل؟«.

قةَل:كنعم.

قةَل:ك»ما ألوانا؟«.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]416/1[،كرشحكس نكأيبكدلودك]111/2[كارعي ي.



581 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

قةَل:كمحٌل.

قةَل:ك»هْل فيها مْن أورَق؟«)1). 

قةَل:كنعْم.
قةَل:ك»فأنيّى ذلَك؟«)2)

قةَل:كاعّرُهكنزعُهكعلٌق)3).

قةَل:ك»فلعلَّ ابنَك هذا نزعُه عرٌق«)4). 

قال ابن حجر: »هذلكلاّلجلكملْكيلْدكقذفًة،كبْلكجةَءكسةئاًلكمستفتيًةكعِنكلحلكمكملةكوقَعكاُهكمَنك
لاّليبا،كفراّمكرضَبكاُهكلملثلكأذعَن«)5). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كتقديُمكحكِمكلافللِشكعىلكمةكيشعُلكبِهكخمةافَاكلاّشبِه،كفيرحقكلاواُدكلاّزوج،كوإْنكخةاَفك
اونهكاونه،كحّتىكاْوك ةَنكلألبكأبيض،كولاوادكأسود،كأْوكعكسهكحلقُه.

كاُهكنفيهكبشجّلِدكلملخةافاكيفكلاّرون. وفيِه:كأنُهكالكحيلُّ

وفيِه:كلالحتيةُطكاألنسةِب.

كلاّسوِء. وفيِه:كلاّزجُلكعْنكحتقيِقكظنِّ

وفيِه:كإثبةتكلاقيةس،كولالعتبةركبةألمبةِه.

)1(ككلألورقكمنكلإلبل:كلاذيكيفكاونهكبيةضكإىلكسولد.كولاورقا:كسولدكيفكغربة،كوقيل:كسولدكوبيةضك دخةنك
لالمثك]نوعكمنكلا بةت[.كاسةنكلاعلبك]376/10[.

؟ )2(ككأْي:كمْنكأيَنكأتةهةكلاّرونكلّاذيكخةافهة؟كهْلكهَوكبسبِبكفحلكمْنكغريكاوهنةكطلَأكعريهةكأْوكألمٍلكآخلَّ
)3(ككأي:كاعرهكأْنكيكونكيفكأصوهلةكمةكهَوكبةاّروِنكلملذ وركفةجتذبُهكإايِهكفجةَءكعىلكاونه.

)4(ككرولهكلابخةريك]5309[كومسرمك]1500[.
)5(ككفتحكلابةريك]444/9[.
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وفيِه:كرضُبكلملثل،كوتشبيهكلملجهولكبةملعروِمكتقليبًةكافهِمكلاّسةئل)1).

وكان يستدلُّ بالقرآن الكريم، وحييُل عليه: 

عْنكأيبكسعيِدكبِنكلملعىّلكIكقةَل:ك  ُتكأصيّلكيفكلملسجِد،كفدعةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفرْمك
أجبُه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنك  ُتكأصيّل.

فقةَل:ك»أملْ يقْل اهلل: ]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې[ك]لألنفةل:24[؟«.

وِر يف القرآِن قبَل أْن خترَج مَن املسجِد«. كقةَلكيل:ك»ألعليّمنيَّك سورًة هَي أعظُم السيّ ثمَّ

كأخَذكبيدي،كفراّمكأرلَدكأْنكخيلَجكقرُتكاُه:كأملْكتقْل:ك»ألعليّمنيَّك سورًة هَي أعظُم سورٍة يف  ثمَّ
القرآِن؟«كقةَل:ك]پ پ پ پ[كهَيكلاّسبُعكلملثةين،كولاقلآُنكلاعظيُمكلّاذيك

أوتيتُه()2). 

إذا فرَغ منهْم  »إنَّ اهلليَّ خلَق اخللَق حتيّى  Iكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  عْنكأيبكهليلَةك
حُم، فقالْت: هذا مقاُم العائِذ مَن القطيعِة. قامْت الريّ

قاَل: نعْم أما ترضنَي أْن أصَل مْن وصلِك، وأقطَع مْن قطعِك؟

قالْت: بىل.

قاَل: فذاِك لِك«.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ]ڇ  مئتْم:ك إْنك لقلءولك لهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك رسوُلك قةَلك ك ثمَّ
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ ڳ ڳ[ك]حمشد:24-22[)3).

)1(ككفتحكلابةريك]444/9[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]134/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4474[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5987[،كومسرمك]2554[.
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وكان يستعمل احلجج العقلّية إلقناع السائل:

كلهللك يَفكحيرُشكلاكةفُلكعىلكوجهِه؟. كرجاًلكقةَل:كيةكنبيَّ عنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

نيا قادرًا عىل أْن يمشيُه عىل وجهِه يوَم القيامِة؟«  جلنِي يف الديّ قةَل:ك»أليَس اليّذي أمشاُه عىل الريّ
قةَلكقتةدُة:كبىلكوعّزِةكرّب ة)1). 

قال احلافظ: »ولحلكشاكيفكحرشكلاكةفلكعىلكوجههكأّنُهكعوقَبكعىلكعدِمكلاّسجوِدكهللِّكيفكلاّدنيةك
بأْنكيسحَبكعىلكوجههكيفكلاقيةمِا،كإظهةرًلكهلولنِهكبحيُثكصةَركوجهُهكمكةَنكيدِهكورجرهكيفكلاّتوّقيك

عِنكلملؤذيةِت«كأ.هـ)2). 

مةتْت،كوعريهةك أّميك ك إنَّ فقةاْت:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك أتْتكرسوَلك لملأًةك ك أنَّ L،ك عّبةٍسك لبِنك وعِنك
صوُمكمهٍل.

فقةَل:ك»أرأيِت لْو كاَن عليها ديٌن أكنِت تقضينُه؟«.

قةاْت:كنعْم.

قةَل:ك»فديُن اهلل أحقُّ بالقضاِء«)3). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسأاُهكرجٌلكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأستأذُنكعىلكأّمي. وعْنكعطةِءكبِنكيسةٍركأنَّ

فقةَل:ك»نعْم«.

قةَلكلاّلجُل:كإيّنكمعهةكيفكلابيِت.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »استأذْن عليها«.

فقةَلكلاّلجُل:كإيّنكخةدمهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]4760[كومسرم]2806[.
)2(ككفتحكلابةريك]383/11[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1953[،كومسرمك]1148[،كولارفظكاه.
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فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »استأذْن عليها، أحتبُّ أْن تراها عريانًة؟«.

كقةَل:كال.

قةَل:ك»فاستأذْن عليها«)1). 

إىلك لا ّظُلك اُهك ك حيلُّ الك مْنك ك و لِّ حمةرمِه،ك وذولِتك أّمِهك عىلك لاّلجُلك »ويستأذُنك الباجي:  قال 

كملسو هيلع هللا ىلصكاّرذيكسأاُهكعْنكلالستئذلِنكعىلكأّمِه:ك»أحتبُّ أْن تراها عريانًة؟«...  عورتِه،كواذاَككقةَلكلا ّبيُّ

ومع ةُهك-كولهللكأعرُمك-كأّنُهكإذلكملْكيستأذْنكعريهةكفقْدكيفجؤهة،كفريلهةكعليةنًا،كفأّمةكلاّزوجُاكأْوكلألمُاك

كاُهكلا ّظُلكإىلكعورهتةكفرُهكلاّدخوُلكعريهةكدوَنكلستئذلٍن«)2).  لّاتيكحيلُّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلئذْنكيلكبةاّزنة.ك كفًتىكمةّبًةكأتىكلا ّبيَّ وعْنكأيبكأمةمَاكIكقةَل:كإنَّ

فأقبَلكلاقوُمكعريِه،كفزجلوُه.كقةاول:كمْهكمْه.ك

فقةَل:ك»ادنْه«.كفدنةكم ُهكقليبًة.ك

َك؟«.  قةَل:كفجرَس.كقةَل:ك»أحتبيُّه ألميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

هاهتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه البنتَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه ألميّ

قةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه لبناهتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه ألختَك؟«.

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

)1(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]1796[كعنكعطةءكملسال،كوقةلكلبنكعبدكلارب:كوهوكملسلكصحيحكجمتشعكعىلكصحاك
مع ةه.كلاتشهيدك]229/16[.

)2(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]284/7[.
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تَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه ألخواهتْم«.كقةَل: »أفتحبيُّه لعميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

هتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه خلالتَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه لعاميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه خلاالهتْم«. 

ْن فرجُه«.كفرْمكيكْنكبعُدك ْر قلبُه، وحصيّ قةَل:كفوضَعكيدُهكعريِه،كوقةَل:ك»الليّهمَّ اغفْر ذنبُه، وطهيّ
ذاَككلافتىكيرتفُتكإىلكيشٍء)1). 

وكان يكره السؤال عام ال فائدة فيه، ويكره التنطع والغلوَّ يف السؤال:

ك كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكأميةَءك لههة،كفراّمكأ ثَلكعريِهكغضَب،كثمَّ عْنكأيبكموسىكIكقةَل:كسئَلكلا ّبيُّ
قةَلكار ّةِس:ك»سلوين عاميّ شئتْم، ال تسألوين عْن يشٍء إاليّ بييّنُت لكْم«.

فقةَلكرجٌل:كمْنكأيب)2)؟

قةَل:ك»أبوَك حذافُة«.

فقةَمكآخُل،كفقةَل:كمْنكأيبكيةكرسوَلكلهللِّ؟

فقةَل:ك»أبوَك ساملٌ موىل شيبَة«.

كرأسهكيفكثوبهكيبكي. قةَلكأنس:كفجعرتكأاتفتكيشي ًةكومامالًكفالكأرىك ّلكرجلكإاّلكقْدكدسَّ

.(3(
Dفراّمكرأىكعشُلكمةكيفكوجهِهكقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإّنةكنتوُبكإىلكلهللك

)1(ككرولهكأمحدك]21708[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]370[.
)2(ككو ةَنكإذلكالحىك–كأي:كخةصم-كيدعىكإىلكغرِيكأبيِه.

)3(ككرولهكلابخةريك]92[كومسرمك]2360[.
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كعشلكبلَككعىلكر بتيِهكوقةَل:كرضي ةكبةهللكرّبًةكوبةإلسالِمكدي ًةك ويفكرولياكاربخةريك)93(:كأنَّ

وبشحّشٍدكنبّيًة،كفسكَت.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  لآليِا:ك هذِهك ع َدك لحلديَثك هذلك يذ ُلك قتةدُةك و ةَنك

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]لملةئدة:101[.

»إنَّ اهلليَّ كرَه لكْم ثالثًا: قيَل وقاَل،  كملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك لا ّبيَّ وعنكلملغريِةكبِنكمعبَاكقةل:كسشعُتك

ؤاِل«)1). وإضاعَة املاِل، وكثرَة السيّ

ولألغروطةتك لا ّولزلك عِنك لاّسؤللك لملللدك ثلةك ك أنَّ عىلك لاعرامءك »أ ثلك :ك الربِّ عبد  ابن  قاَل 

ولاّتوايدلت«)2). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»مْن حسِن إسالِم املرِء تركُه ما ال يعنيِه«)3).  وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

وكان يرفع صوته باجلواب ليسمع السائل:

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكسفٍل،كفبي ةكنحُنكع دُهكإْذك كIكقةل:ك  ّةكمَعكلا ّبيِّ عنكصفولَنكبِنكعّسةٍلكلملللديِّ

:كيةكحمّشُد. كبصوٍتكاُهكجهوريٍّ نةدلُهكأعلليبٌّ

كفأجةبُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنحوًلكمْنكصوتِه:ك»هاؤُم«.

كملسو هيلع هللا ىلص،كوقْدكهنيَتكعْنكهذل. فقر ةكاُه:كوحيَككلغضْضكمْنكصوتَك؛كفإّنَككع َدكلا ّبيِّ

فقةَل:كولهللكالكأغضُض.

كلاقوَم،كومّلةكيرحْقكهبْم. :كلمللُءكحيبُّ قةَلكلألعلليبُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1477[كومسرمك]593[
)2(ككفتحكلابةريك]270/13[كبترصف.

)3(ككرولهكلارتمذيك]2317[،كولبنكمةجاك]3976[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]229[.
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كملسو هيلع هللا ىلص: »املرُء مَع مْن أحبَّ يوَم القيامِة«)1).  قةَلكلا ّبيُّ

وكان حيّذُر من التحايل عىل الفتوى:

 D َّعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكأّنُهكسشَعكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعةَمكلافتِحكوهَوكبشّكَاكيقوُل:ك»إنَّ اهللي

َم بيَع اخلمِر، وامليتِة، واخلنزيِر، واألصناِم«. ورسولُه حريّ

لجلروُد،ك هبةك ويّدهُنك لاّسفُن،ك هبةك يطىلك فإّنُهك لمليتِا؟ك محوَمك أرأيَتك لهللِّ،ك رسوَلك يةك فقيَل:ك

ويستصبُحكهبةكلا ّةُس.ك

فقةَل:ك»ال. هَو حراٌم«. 

حوَم مجلوُه  َم عليهُم الشيّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكع َدكذاَك:ك»قاتَل اهلل اليهوَد. إنَّ اهلليَّ D مليّا حريّ

]أي: أذابوه[، ثمَّ باعوُه، فأكلوا ثمنُه«)2). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»ال ترتكبوا ما ارتكبِت اليهوُد؛ فتستحليّوا  وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

حمارَم اهلل بأدنى احليِل«)3). 

ب يك قصصك منك ا ةك رضبهك فيامك رشعهك عىلك لاتحةيلك منك يفك تةبهك تعةىلك لهللك حّذرنةك وقدك

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ]ھ  تعةىل:ك قةلك إرسلئيل.ك

ې  ۉۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

)1(ككرولهكلارتمذيك]3535[،كوقةلكلألابةين:ك»حسنكصحيح«.كلاتعريقةتكلحلسةنك]1318[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2236[كومسرمك]1581[.

)3(ككرولهكلبنكبطاكيفكإبطةلكلحليلك]47/1[،كوحّس هكلبنكتيشّياكيفكجمشوعكلافتةوىك]29/29[،كولبنكلاقيمكيفك
حةميتهكعىلكس نكأيبكدلودك]244/9[،كوقةلكلبنك ثريكيفكتفسريهك]293/1[:ك»إس ةدهكجّيد«،كولخترفكفيهك
قولكلألابةين،كفقةلكيفكلاضعيفاك]608/1[:ك»وإس ةدهكجّيٌدك امكقةلكلحلةفظكلبنك ثريكيفكتفسريه،كوغريهكيفك

غريه«،كوضّعفهكيفكغةياكلملللمك]11[.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ى  ى  ې        ې  ې 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺٺ 
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ     

ڍ ڌ [ك]لألعللف:166-163[.

قال ابُن كثري:ك»وهؤالءكقومكلحتةاولكعىلكلنتهةككحمةرمكلهللكبامكتعةطولكمنكلألسبةِبكلاظةهلِةك

لاتيكمع ةهةكيفكلابةطنكتعةطيكلحلللم«)1). 

وقال السعدي:ك»حتّيرولكعىلكلاصيد،كفكةنولكحيفلونكهلةكحفلًل،كوي صبونكهلةكلاّشبةَك،كفإذلك

يوُمك فإذلكجةءك لايوم،ك يأخذوهةكيفكذاكك ملك ولاشبةك؛ك لحلفلك تركك لاسبِت،كووقعتكيفك يوُمك جةءك

لألحدكأخذوهة«)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يكره السؤال عام مل يقع:

كفقةَلك كلألنصةريِّ كإىلكعةصِمكبِنكعديٍّ عنكسهلكبنكسعدكIكقةل:كجةءكعويشلكلاعجالينَّ

اُه:كيةكعةصُمكأرأيَتكرجاًلكوجَدكمَعكلملأتِهكرجاًلكأيقترُه،كفتقترونُه،كأْمك يَفكيفعُل؟

سْلكيلكيةكعةصُمكعْنكذاَككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فسأَلكعةصٌمكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكذاَك،كفكلَهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملسةئَلكوعةهبة.ك

حّتىك رَبكعىلكعةصٍمكمةكسشَعكمْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فراّمكرجَعكعةصٌمكإىلكأهرِه،كجةءُهكعويشٌلكفقةَلكيةكعةصُم:كمةذلكقةَلكاَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟

فقةَلكعةصٌم:كملْكتأت يكبخرٍي؛كقْدك لَهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملسأاَاكلّاتيكسأاتُهكع هة.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]493/3[.
)2(ككتفسريكلاسعديك]306/1[.



589 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

فقةَلكعويشٌل:كولهللكالكأنتهيكحّتىكأسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكذاَك.

لا ّةِس،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأرأيَتكرجاًلك فأقبَلكعويشٌلكحّتىكجةَءكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوسَطك

وجَدكمَعكلملأتِهكرجاًلكأيقترُه،كفتقترونُه،كأْمك يَفكيفعُل)1)؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »قْد أنزَل فيَك ويف صاحبتَك، فاذهْب فأِت هبا«.كفأملمهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

بةملالع ِاكبامكسّشىكلهللكيفك تةبِهكفالع هةك]يفكلملسجدك[.

كقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإْنكحبستهةكفقْدكظرشتهةك]ويفكروليا:ك ذبتكعريهة[كفطّرقهةك]ثالثًةكقبَلك ثمَّ

أْنكيأملُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص[.

قةَلكلبُنكمهةٍب:كفكةنْتكلاّس ُّاكبعدمهةكأْنكيفّلَقكبنَيكلملتالع نِيكو ةنْتكحةماًل،كو ةَنكلب هةك

كجلْتكلاّس ُّاكيفكمريلثهةكأهّنةكتلثُهكويلُثكم هةكمةكفلَضكلهللكاُه. يدعىكألّمِه،كثمَّ

كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »انظروا فإْن جاءْت بِه أسحَم)2) أدعَج العيننِي)3) عظيَم األليتنِي،  ثمَّ
اقنِي)4) فال أحسُب عويمرًا إاليّ قْد صدَق عليها. خدليَّج السيّ

ُه وحرٌة)6) فال أحسُب عويمرًا إاليّ قْد كذَب عليها«. وإْن جاءْت بِه أحيمَر)5) قصريًا كأنيّ

)1(ككويفكرولياكملسرمكأنهكقةَل:كأرأيتكإْنكوجَدكرجلكمَعكلملأتهكرجاًل،كفإْنكتكّرَمكبِهكتكّرَمكبأمٍلكعظيم،كوإْنكسكَتك
سكَتكعىلكمثلكذاَك.

ويفكرولياكملسرمكأيضًة:ك»إْنكتكّرَمكجردتوُه،كأْوكقتَلكقترتشوُه،كوإْنكسكَتكسكَتكعىلكغيظ«.
كلّاذيكسأاتككع ُهكقْدكلبتريتكبِه«. ويفكرولياكملسرمكأيضًة:كقةَل:ك»إنَّ

)2(ككأي:كأسود.
كسولَدكعي يِهك ةَنكمديَدكلاّسولِد،كوقيَلكلاّدعُجكمّدُةكسولِدك )3(ككلاّدعجُاكهيكلاّسودلُءكيفكلاعنِيكوغريهة،كأي:كأنَّ

لاعنِيكيفكمّدِةكبيةضهة.
)4(ككأْيكممترئكلاّسةقنِيكوعظيشهام.

كلحلشلةكإّنامكتبدوكيفكلابيةض. )5(ككتصغريك»أمحل«،كولملللدكبةألمحِلكلألبيض،كألنَّ
)6(ككلاوحلة:كمنكنوعكلاوزغ.ك
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فجةءْتكبِهكعىلكلا ّعِتكلّاذيكنعَتكبِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكتصديِقكعويشٍل،كفكةَنكبعُدكي سُبك
إىلكأّمِه)1). 

لّاتيكالك لملسةئلك لملللدك للهاك لملسةئلكوعةهبة«ك :ك»قواه:ك»فكلَهكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصك النيّوويُّ قاَل 
حيتةجكإايهةكالكسّيامكمةك ةَنكفيِهكهتككسرتكمسرمكأْوكمسرشاكأْوكإمةعاكفةحشاكأْوكم ةعاكعىلكمسرمك

أْوكمسرشا.

أّمةكإذلك ةنِتكلملسةئلكممّةكحيتةجكإايِهكيفكأموركلاّدينكوقْدكوقَعكفالك للهاكفيهة.

وقْدك ةَنكلملسرشوَنكيسأاوَنكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلألحكةمكلاولقعا،كفيجيبهْم،كوالكيكلههة.

وإّنامك ةَنكسؤللكعةصمكيفكهذلكلحلديثكعْنكقّصاكملْكتقعكبعدكوملْكحيتْجكإايهة،كوفيهةكم ةعاك
عىلكلملسرشنَيكولملسرامت،كوتسريطكلايهودكولمل ةفقنَي،كونحوهْمكعىلكلاكالمكيفكأعللضكلملسرشنَيك

ويفكلإلسالم«.لهـ)2). 

 : وقد اتبَع السلُف هذا اهلدَي النبويَّ

كبَنك عٍبكعْنكمسأاٍا. فعْنكمرسوٍقكقةَل:كسأاُتكأيبَّ

فقةَلكيل:كأ ةنْت؟

قرُت:كال.

قةَل:كفأمّج ي)3)كحّتىكتكوَن)4). 

وعْنكخةرجَاكبِنكزيِدكبِنكثةبٍت،كقةَل:كسئَلكزيُدكبُنكثةبٍت،كعْنكيشٍءكفقةَل:كأ ةَنكهذل؟

)1(ككرولهكلابخةريك]4745[كومسرمك]1492[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]120/10[.

)3(ككأي:كأرح ي.
)4(ككرولهكلبنكبطاكيفكلإلبةناك]316[،كولبنكعبدكلاربكيفكجةمعكبيةنكلاعرمكوفضرهك]2057[.
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فقيَل:كال.كفقةَل:كدعُهكحّتىكيكوَن)1).

لكنه كان جييُب عام يتّوقع وقوعه، أو ينتظر؛ ألنه كالواقع.

إنامك لهكلاسؤللكعامكملكيقعكألنهكمنكلاتكرف،كوهوكملسو هيلع هللا ىلصكملكيكنكمنكلملتكرفنيك امكقةلكتعةىل:ك
]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ[ك]ص:86[.

كحةلكوقوعه. ؛كا علفكلاترصفكلارشعيَّ أّمةكمةكيتوّقُعكحصواهكفةاسؤللكع هكمهمٌّ

عنكحذيفَاكبِنكلايامِنككقةل:ك ةَنكلا ّةُسكيسأاوَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلخلرِي،كو  ُتك
كخمةفَاكأْنكيدر  ي. أسأاُهكعِنكلارّشِّ

؟ك ،كفجةءنةكلهللكهبذلكلخلرِي،كفهْلكبعَدكهذلكلخلرِيكرشٌّ فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإّنةك  ّةكيفكجةهرّيٍاكورشٍّ
قةَل:ك»نعْم«.

كمْنكخرٍي؟ فقرُت:كهْلكبعَدكذاَككلارّشِّ

قةَل:ك»نعْم، وفيِه دخٌن«.

قرُت:كومةكدخ ُه؟

قةَل:ك»قوٌم يستنيّوَن بغرِي سنيّتي، وهيدوَن بغرِي هديي، تعرُف منهْم وتنكُر«.

؟ فقرُت:كهْلكبعَدكذاَككلخلرِيكمْنكرشٍّ

قةَل:ك»نعْم دعاٌة عىل أبواِب جهنيَّم مْن أجاهبْم إليها قذفوُه فيها«.

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكصفهْمكا ة.

قةَل:ك»نعْم قوٌم مْن جلدتنا، ويتكليّموَن بألسنتنا«.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كفامكتلىكإْنكأدر  يكذاَك؟

)1(ككرولهكلبنكبطاكيفكلإلبةناك]318[.
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قةَل:ك»تلزُم مجاعَة املسلمنَي وإمامهْم«.

فقرُت:كفإْنكملْكتكْنكهلْمكمجةعٌاكوالكإمةٌم.

املوُت،  يدركَك  حتيّى  شجرٍة  أصِل  عىل  تعضَّ  أْن  ولْو  كليّها،  الفرَق  تلَك  »فاعتزْل  قةَل:ك
وأنَت عىل ذلَك«)1). 

كغدًل،كوايسْتكمع ةكمًدى. وعْنكرلفِعكبِنكخديٍجكIكقةل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإّنةكالقوكلاعدوِّ

والظيّفَر.  نَّ  السيّ ليَس  فكْل،  اهلل  اسُم  وذكَر  َم،  الديّ أنَر  ما  أرين،  أْو  »أعجْل،  ملسو هيلع هللا ىلص:ك قةَلك
ا الظيّفُر فمدى احلبشِة«)2).  نُّ فعظٌم، وأميّ ا السيّ ثَك عْن ذلَك: أميّ وسأحديّ

وكان خيرُب أصحابه ببعض ما سيكون من خمالفات؛ ليسألوه فيعلّمهم كيف يترّصفون فيها: 

أمراُء  إذا كانْت عليَك  أنَت  »كيَف  لهللِّ:ك قةَل:كقةَلكيلكرسوُلك Iك لاغفةريك ك عْنكأيبكذرٍّ
الَة عْن وقتها؟«. الَة عْن وقتها، أْو يميتوَن الصيّ روَن الصيّ يؤخيّ

قةَل:كقرُت:كفامكتأملين؟

ا لَك نافلٌة«)3).  ؛ فإنيّ الَة لوقتها، فإْن أدركتها معهْم فصلِّ قةَل:ك»صلِّ الصيّ

الة«:كيؤّخلوهنة؛كفيجعروهنةك ةملّيِتكلّاذيكخلجْتكروحه. قال النووي:ك»مع ىك»يميتوَن الصيّ

عِنك لمل قولك ك فإنَّ وقتهة،ك لملختةر،كالكعْنكمجيعك وقتهةك عْنك أْي:ك وقتهةك عْنك بتأخريهةك ولملللدك
لألمللءكلملتقّدمنَيكولملتأّخليَنكإّنامكهَوكتأخريهةكعْنكوقتهةكلملختةر،كفوجَبكمحلكهذِهكلألخبةركعىلك

مةكهَوكلاولقع«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3606[،كومسرمك]1847[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكلابخةريك]2488[كومسرمك]1968[.

)3(ككرولهكمسرمك]648[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]147/5[.
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إذا سئَل ملسو هيلع هللا ىلص عن يشء ال يعلمه مل جيب السائل: و

عنكجةبَلكبَنكعبِدكلهللكLكقةَل:كملضُت،كفأتةينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأبوكبكٍلكيعودلينكمةمينِي.

كمْنكوضوئِه. كعيلَّ كصبَّ ،كفتوّضَأكثمَّ فأغشَيكعيلَّ

فأفقُت،كقرُت:كيةكرسوَلكلهللك يَفكأقيضكيفكمةيل؟كويلكأخولٌت.ك

كخلَجكوتل  ي. كميئًة،كثمَّ كعيلَّ فرْمكيلدَّ

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  لملريلِث:ك آيُاك نزاْتك حّتىك
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ     ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ[ك]لا سةء:176[)1). 

لاكالاُا:كلملّيُتكلّاذيكالكواَدكاُهكوالكولاَدكيلثةنِه،كوهَوكقوُلكمجهوِركلاّرغوّينَي.

وقيل:كلّاذيكالكواَدكاُهكفقْط.

 .(2( وقيل:كمْنكالكيلثُهكأٌبكوالكأمٌّ

عريِهك ي زْلك ملْك ممّةك يسأُلك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك مةك ةَنك بةب:ك لحلديث:ك Vكهلذلك لابخةريك بّوبك وقدك
لاوحُىكفيقوُلك»الَكأدرى«كأْوكملْكجيْبكحّتىكي زَلكعريِهكلاوحي.

وربا سكت النبي ملسو هيلع هللا ىلص انتظاراً لنزول الوحي باإلجابة:

عنكصفولنكبنكيعىلكعْنكأبيِهكIكقةَل:ك  ّةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفأتةُهكرجٌلكوهَوكبةجلعللنِا،ك

وعريِهكجّبٌا،كوعريِهكأثُلكلخلروِق)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]194[،كومسرمك]1616[.
)2(ككعونكلملعبودك]67/8[.

)3(ككوهَوكنوعكمَنكلاّطيبكيعشلكفيِهكزعفللن.
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فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأحلمُتكبعشلٍة،كفكيَفكتأملينكأْنكأص َعكيفكعشليت؟.

عريِهك أنزَلك إذلك يسرتُهك عشُلك و ةَنك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيِّ عىلك لهللك فأنزَلك إايِه،ك يلجْعك فرْمك ع ُهك فسكَتك

لاوحُيكيظّرُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكوقْدكنزَلكعريِهكلاوحُي. و ةَنكيعىلكيقوُل:كوددُتكأيّنكأرىكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكوقْدكأنزَلكلهللكعريِهكلاوحَي. فقةَلكعشُل:كتعةَل،كأيرّسَككأْنكت ظَلكإىلكلا ّبيِّ

قرُت:كنعْم.

فلفَعكطلَفكلاّثوِب،كف ظلُتكإايِهكاُهكغطيٌطك غطيِطكلابكِل)1).

ائُل عِن العمرِة؟ انزْع عنَك جبيّتَك، واغسْل أثَر اخللوِق اليّذي  فراّمكرّسَيكع ُهكقةَل:ك»أيَن السيّ

َك«)2).  بَك، واصنْع يف عمرتَك كام تصنُع يف حجيّ

من فوائد احلديث:

كلاقةيضكولملفتيكإذلكملْكيعرمكحكمكلملسأااكأمسَككعْنكجولهبةك فيِه:كدايلكارقةعدِةكلملشهورة:كأنَّ

حّتىكيعرشُهكأْوكيظ ُّهكبرشطه.

وفيِه:كحتليُمكلاّطيِبكعىلكلملحلمكلبتدلًءكودولمًة؛كألّنُهكإذلكحلَمكدولمًةكفةالبتدلءكأوىلكبةاّتحليِم.

كلاعشلةكحيلمكفيهةكمَنكلاّطيبكولاّربةسكوغريمهةكمْنكلملحّلمةتكمةكحيلمكيفكلحلّج.ك وفيِه:كأنَّ

كعرَمكوجبْتكعريِهكلملبةدرةكإىلكإزلاته.ك كمْنكأصةبُهكطيبكنةسيًةكأْوكجةهاًلكثمَّ وفيِه:كأنَّ

كمْنكأصةبُهكيفكإحللمهكطيبكنةسيًةكأْوكجةهاًلكالك ّفةرةكعريِه.ك وفيِه:كأنَّ

)1(ككلاغطيط:كهَوك صوِتكلا ّةئمكلّاذيكيلّددُهكمَعكنفسه،كولابكل:كهَوكلافتّيكمْنكلإلبل.
)2(ككرولهكلابخةريك]1789[،كومسرمك]1180[.
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كمَنكلألحكةمكلّاتيكايسْتكيفكلاقلآنكمةكهَوكبوحٍيكالكيتىل)1).  وفيِه:كأنَّ

كجةٍفكجليٌء،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهلل  وعنكعبِدكلهللكبِنكعشلوكبِنكلاعةِصكقةل:كجةَءكرجٌلكأعلليبٌّ

كلنقطعْت؟ أيَنكلهلجلُةكإايَك:كحيثامك  َتكأْمكإىلكأرٍضكمعرومٍا،كأْوكاقوٍمكخةّصًا،كأْمكإذلكمتَّ

ائُل عِن اهلجرِة؟«. كقةَل:ك»أيَن السيّ فسكَتكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسةعًا،كثمَّ

قةَل:كهةكأنةكذلكيةكرسوَلكلهلل.

كاَة، فأنَت مهاجٌر، وإْن متَّ باحلرضمِة«)2). الَة، وآتيَت الزيّ قةَل:ك»إذا أقمَت الصيّ

كقةَمكرجٌلكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأرأيَتكثيةَبكأهِلكلجل ِّا:كأت سُجكنسجًة،كأْمكتشّقُقكمْنكثشِلكلجل ِّا؟ ثمَّ

. كلاقوَمكتعّجبولكمْنكمسأاِاكلألعلليبِّ فكأنَّ

فقةَل:ك»ما تعجبوَن، مْن جاهٍل يسأُل عاملًا؟«.

ائُل عْن ثياِب اجلنيِّة؟«. كقةَل:ك»أيَن السيّ قةَل:كفسكَتكه ّيًا،كثمَّ

قةَل:كأنة.

ُق مْن ثمِر اجلنيِّة«)3).  قةَل:ك»ال، بْل تشقيّ

وأحياناً يرصف السائل إىل يشء يفيده:

 امكسئلكملسو هيلع هللا ىلص:كمتىكلاّسةعُا؟

فأجةب:ك»ويلَك وما أعددَت هلا؟«.كلحلديث.كوقدكسبق.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]78/8[.
)2(ككيع يكأرضًةكبةاياممِا.

)3(ككرولهكأمحدك]6851[،كوقةلكلهليثشي:ك»رجةاهكثقةت«.كجمشعكلازولئدك]767/10[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقبل من املستفتي أن يراجعه:

،كويفكأوِسكبِنكصةمٍتكأنزَلكلهللكDكصدَرك عْنكخواَاكب ِتكثعربَاكJكقةاْت:كولهللكيفَّ

سورِةكلملجةداِا.

يومًة،ك ك عيلَّ فدخَلك قةاْت:ك وضجَل.ك خرقُهك سةَءك قْدك ميخًةك بريًلك و ةَنك ع دُه،ك قةاْتك  ُتك

ك ظهِلكأّمي. فللجعتُهكبيشٍء،كفغضَب،كفقةَل:كأنِتكعيلَّ

،كفإذلكهَوكيليدينكعىلكنفيس. كدخَلكعيلَّ كخلَج،كفجرَسكيفكنةديكقومِهكسةعًا،كثمَّ قةاْت:كثمَّ

،كوقْدكقرَتكمةكقرَتكحّتىكحيكَمكلهلل  قةاْت:كفقرُت:ك اّلكولّاذيكنفُسكخويرَاكبيدِهكالكخترُصكإيلَّ

ورسواُهكفي ةكبحكشِه.

قةاْت:كفولثب ي،كولمت عُتكم ُه،كفغربتُهكبامكتغرُبكبِهكلمللأُةكلاّشيَخكلاّضعيَف،كفأاقيتُهكع ّي.

جئُتك حّتىك خلجُتك ك ثمَّ ثيةهبة،ك م هةك فةستعلُتك جةرليت،ك بعِضك إىلك خلجُتك ك ثمَّ قةاْت:ك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجرسُتكبنَيكيديِه،كفذ لُتكاُهكمةكاقيُتكم ُه،كفجعرُتكأمكوكإايِهكملسو هيلع هللا ىلصكمةكأاقىك

مْنكسوِءكخرقِه.

ِك شيٌخ كبرٌي؛ فاتيّقي اهلليَّ فيِه«. قةاْت:كفجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»يا خويلُة، ابُن عميّ

ك ثمَّ يتغّشةُه،ك مةك ةَنك فتغّشىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك لاقلآُن،ك ك نزَلكيفَّ بلحُتكحّتىك مةك قةاْت:كفولهللك

: ]ٱ ٻ ٻ  كقلَأكعيلَّ ثمَّ أنزَل اهلل فيِك ويف صاحبِك«،ك قْد  »يا خويلُة  رّسَيكع ُه،كفقةَلكيل:ك

قواِه:ك إىلك ٿ[ك ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]ڭ ڭ ڭ[ك]لملجةداا:4-1[.

فقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مريِه، فليعتْق رقبًة«.

قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكع دُهكمةكيعتُق.
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قةَل:ك»فليصْم شهريِن متتابعنِي«.

قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكإّنُهكميٌخك برٌيكمةكبِهكمْنكصيةٍم.

قةَل:ك»فليطعْم ستيّنَي مسكينًا وسقًا مْن متٍر«.

قةاْت:كقرُتكولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكذلَككع دُه.

ا سنعينُه بعرٍق مْن متٍر«. قةاْت:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فإنيّ

قةاْت:كفقرُت:كوأنةكيةكرسوَلكلهللكسأعي ُهكبعلٍقكآخَل.

ِك خريًا«. قي عنُه، ثمَّ استويص بابِن عميّ قةَل:ك»قْد أصبِت، وأحسنِت، فاذهبي، فتصديّ

قةاْت:كففعرُت)1). 

وعنكعةئشُاكJكقةاْت:كلحلشُدكهللِّكلّاذيكوسَعكسشعُهكلألصولَت،كاقْدكجةءْتك)لملجةداُا(ك
ك المهة،كوأنةكيفكنةحيِاكلابيِت)2).  خواُاكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكتشكوكزوجهة،كفكةَنكخيفىكعيلَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يتضجر من السائل، ولو أكرث من األسئلة، مادام ينتفع هبا:

كقرُت:كدّا يكعىلكعشٍلكإذلكعشَلكلاعبُدكبِهك كعْنكأبيِهكقةَل:كسأاُتكأبةكذرٍّ عنكأيبك ثرٍيكلاّسحيشيُّ
دخَلكلجل َّا.

قةَل:كسأاُتكعْنكذاَككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»يؤمُن باهلليِّ«.

كمَعكلإليامِنكعشاًل.ك فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

ا رزقُه اهلل«.  قةَل:ك»يرضُخ)3) مميّ

)1(ككرولهكأمحدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2087[.

)2(ككرولهكلا سةئيك]3460[،كولبنكمةجاك]188[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]276[.
)3(ككلاّلضُخ:كلاعطّياكلاقريرا.كلا هةياك]228/2[.
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قرُت:كوإْنك ةَنكمعدمًةكالكيشَءكاُه؟ك

قةَل:ك»يقوُل معروفًا بلسانِه«.

قرُت:كفإْنك ةَنكعيّيًةكالكيبرغكع ُهكاسةنُه؟ك

قةَل:ك»فيعنُي مغلوبًا«.

قرُت:كفإْنك ةَنكضعيفًةكالكقدرَةكاُه؟ك

قةَل:ك»فليصنْع ألخرَق«.

قرُت:كوإْنك ةنكأخلق؟ك

النيّاَس مْن  »ما تريُد أْن تدَع يف صاحبَك شيئًا مَن اخلرِي؟ فليدِع  قةل:كفةاتفتكإيل،كوقةل:ك

كهذِهك رشاكتيسرٍي؟ك أذاُه«.كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»واليّذي نفيس بيدِه ما مْن عبٍد يعمُل بخصلٍة منها يريُد هبا ما عنَد اهلل إاليّ أخذْت 

بيدِه يوَم القيامِة حتيّى تدخلُه اجلنيَّة«)1). 

قال احلافظ:ك»وفيهكحسُنكلملللجعاكيفكلاّسؤلل،كوصربكلملفتيكولملعّرمكعىلكلاّترشيذكومْنكيفتيِهك

ورفقهكبِهكولحتاملك ثلةكمسةئرهكوتقليللته«)2). 

وربا أجاب املستفتي وهو خيطب عىل املنرب: 

؟. عْنكلبِنكعشَلكLكقةَل:كسأَلكرجٌلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكعىلكلمل رِبكعْنكأ ِلكلاّضبِّ

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]374[،كوقةلكلألابةين:ك»صحيحكاغريه«.كلاتعريقةتكلحلسةنك]394/1[،كوهوكيفكلابخةريك
]2518[،كومسرمك]84[كخمترصًل.

)2(ككفتحكلابةريك]149/5[.
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مُه«)1). فقةَل:ك»ال آكلُه، وال أحريّ

كلألصَلكيفكلألميةِءكلإلبةحُا،ك ؛كألّنُهكإذلكملْكحيّلمُهكفهَوكحالٌل؛كألنَّ وفيِه:كإبةحُاكأ ِلكحلِمكلاّضبِّ
كعىلكحتليشِه؛كفقْدكيكوُنكذاَككاعيةفٍاكأْوكغريهة)2).  وعدُمكأ رِهكالكيدلُّ

فهوكملسو هيلع هللا ىلصكالكيشتهيهكطبعًة،كواك هكالكحيّلمهكرشعًة.

وربا أمر املستفتي بأخذ جانب احليطة:

عْنكعقبَاكبِنكلحلةرِثكIكأّنُهكتزّوَجكلب ًاكأليبكإهةِبكبِنكعزيٍز،كفأتتُهكلملأٌة،كفقةاْت:كإيّنكقْدك
أرضعُتكعقبَاكولّاتيكتزّوَج.ك

فقةَلكهلةكعقبُا:كمةكأعرُمكأّنِككأرضعت ي،كوالكأخربت ي)3)!

فأرسَلكإىلكآِلكأيبكإهةٍبكيسأهلْم.ك

فقةاول:كمةكعرش ةكأرضعْتكصةحبت ة.ك

فل َبكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةملدي ِا،كفسأاُه،كفأعلَضكع ُهكوتبّسَم.ك

ثمكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »كيَف وقْد قيَل؟«)4).

ففةرقهةكعقبُا،كونكحْتكزوجًةكغريُه)5). 

بليَءك لاّذيِلك ك نقيَّ وإنك ةنك ولاّليباك لاّتهمك مولقفك أنكجيت بك لمللءك لاولجبكعىلك أنك وفيِه:ك

لاّسةحِا،كوأنشدول:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5536[،كومسرمك]1943[.
)2(ككطلحكلاتثليبك]3/6[.

)3(ككأْيكقبلكذاَك،ك أّنُهكلهّتشهة.
لمللوءةكولاورع؟كفيضك بعيدكمنك فإنهك لالضةعك إنككأخوهةكمنك قيلك إايهةكوقدك تبةرشهةكوتفيضك )4(ككأيك يفك

لاقديلك]59/5[.
)5(ككرولهكلابخةريك]88[.
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كذبًا  وإْن  صدقًا  إْن  ذلك  قيَل  قيالقْد  إذا  ق��وٍل  ع��ْن  اع��ت��ذارَك  فام 

وهذلكحمشوٌلكع َدكلأل ثلينكعىلكلألخذكبةالحتيةِط)1). 

قال ابن بطال: »قةلكمجهوركلاعرامء:كإنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأفتةهكبةاتحّلزكعنكلاّشبها،كوأملهكبشجةنباك
لاّليباكخوفًةكمنكلإلقدلمكعىلكفلجكقةمكفيهكدايٌلكعىلكأنكلمللأةكأرضعتهام،كاك هكملكيكنكقةطعًةكوالك

قوّيًة«)2). 

وكان يعرُض عن املستفتي أحياناً إذا كره سؤاله ورجا أن يسكت من دون أن يسّكته:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك كقةَل:كسأَلكسرشُاكبُنكيزيَدكلجلعفيُّ عْنكولئٍلكلبِنكلحلرضميِّ

كلهللِّ،كأرأيَتكإْنكقةمْتكعري ةكأمللُءكيسأاونةكحّقهْم،كويش عونةكحّق ة،كفامكتأملنة؟ك فقةَل:كيةكنبيَّ

فأعلَضكع ُه.ك

كسأاُه،كفأعلَضكع ُه. ثمَّ

كسأاُهكيفكلاّثةاثِا.ك ثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اسمعوا وأطيعوا، فإنيّام عليهْم ما محيّلوا، وعليكْم ما محيّلتْم«)3). 

كلاّلعّيِا. »فإنيّام عليهْم ما محيّلوا«كأْي:كمةك ّرفولكمَنكلاعدِل،كوإعطةِءكحقِّ

»وعليكْم ما محيّلتْم«كأْي:كمَنكلاّطةعِاكولاّصرِبكعىلكلابرّيِا)4). 

كملسو هيلع هللا ىلصكع ه،ك أنهكملسو هيلع هللا ىلصك لهكهذهكلملسةئل،كو لهكأنكيفتحكهذلكلابةب،كواكنكأعةدك »أعلضكلا بيُّ
لاسةئلكعريهكذاك،كفأملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأنكنؤّدَيكهلمكحقهم،كوأنكعريهمكمةكمّحرول،كوعري ةكمةكمّحر ة.

)1(ككملقةةكلملفةتيحك]108/10[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]102/2[.

)3(ككرولهكمسرم]1846[.
)4(ككحتفاكلألحوذيك]368/6[.
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ف حُنكمّحر ةكلاسشَعكولاطةعَا،كوهمكمّحرولكأنكحيكشولكفي ةكبةاعدل،كوأالكيظرشولكأحدًل،كوأنك
يقيشولكحدودكلهللكعىلكعبةدكلهلل،كوأنكيقيشولكرشيعاكلهللكيفكأرضكلهلل،كوأنكجيةهدولكأعدلءكلهلل.

هذلكلاذيكجيُبكعريهم،كفإنكقةمولكبهكفهذلكهوكلملطروب،كوإنكملكيقومولكبه،كفإن ةكالكنقولك
كلاذيكعري ة،كف سشعك هلم:كأنتمكملكتؤّدولكلاذيكعريكمكفالكنؤّديكلاذيكاكم،كجيُبكأنكنؤّديكلحلقَّ

ونطيع،كونخلجكمعهمكيفكلجلهةد،كونصيّلكورلءهمكيفكلجلشعكولألعيةِد،كوغريكذاك«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يبنّيُ علّة احلكم؛ ليهّيَئ نفس املستفتي لتقّبِل احلكم ومعرفته بنفسه:

 ةنكمنكهدِيكلاقلآنكبيةُنكعرِلكلألحكةمكومدلر هة؛كايسةرَعكلملؤمُنكإىلكلّتبةعهةكبالكحلٍج.

قةلكتعةىل:ك]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے[ك]لابقلة:222[،كفأملكسبحةنهكنبّيُهكأنكيذ لكهلمكعّراكلحلكمكقبلكلحلكم.

وقدك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهيّيُئكنفسكلملستفتيكاقبولكلحلكم،كويشّهُدكارحكمكلملستغلبكبوسةئلك
متىكاتقليبكلحلكمكارشستفتي،كوإق ةعهكبه.

وهذلكمنكأحسنكلاطلقكيفكلافتوى،كحيثكهييئكنفسكلاسةئلكارحكمكحتىكيتقبرهكبةاتسريم؛ك
عشالكبقواهكتعةىل:ك]ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ[ك]لا سةء:65[.

عنكسعٍدكبنكأيبكوّقةٍصكIكقةَل:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيسأُلكعْنكلمرتلِءكلاّتشِلكبةاّلطِب.

طُب إذا يبَس؟«. فقةَلكملْنكحواُه:ك»أينقُص الريّ

قةاول:كنعْم.

ف هةُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكذاَك)2). 

)1(ككرشحكريةضكلاصةحلنيكارعثيشنيك]666/3[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3359[،كولارتمذيك]1225[،كولا سةئيك]4545[،كولبنكمةجاك]2264[،كوصححهكلألابةينك

يفكلإلرولءك]1352[.



تعامالت النبي 602

كملسو هيلع هللا ىلصكلّاذيكقواُهكحّجٌاكب فسِه؛كرآهةكمشتشرًاكعىلكلاّت بيِهك قال ابن القيم:ك»مْنكتأّمَلكفتةوىكلا ّبيِّ
عىلكحكشِاكلحلكِمكونظريِه،كووجِهكمرشوعّيتِه.

؟«.  طُب إذا جفَّ وهذلك امكسئَلكعْنكبيِعكلاّلطِبكبةاّتشِلكفقةَل:ك»أينقُص الريّ

قةاول:كنعْم،كفزجَلكع ُه.

ومَنكلملعروِمكأّنُهك ةَنكيعرُمكنقصةنُهكبةجلفةِف،كواكْنكنّبههْمكعىلكعّرِاكلاّتحليِمكوسببِه«)1). 

مستغ يٌاك جرّيٌاك فإهّنةك لاقضّيا،ك لستعالمك لالستفهةمك مْنك لملللدك »ايَسك V:ك لاقةيضك وقةَلك
كلارّشطكحتّققكلملامثراكحةلكلايبوسا،كفالكيكفيكتةثلكلاّلطبك عْنكلالستكشةف،كبِلكلاّت بيهكعىلكأنَّ

ولاّتشلكعىلكرطوبتهكوالكعىلكفلضكلايبوساكألّنُهكختشني«)2). 

كلاّلطَبكي قُصكإذلكيبَس،كواك ُّهكملسو هيلع هللا ىلصكأرلَدكأْنكي ّبههْمك وقال الباجي:ك»الكخيفىكعىلكأحٍدكأنَّ
بذاَككعىلكعّرِاكلاّتحليِم،كوهَوكلاّتفةضُل..كفأرلدكتعريشهمكوتقليلهمكعىلكأنكعراكلمل عكموجودٌةك

مسّرشٌاكبةتفةٍق«)3). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:كص عُتك وعْنكعشَلكIكقةَل:كهششُتكيومًة،كفقّبرُتكوأنةكصةئٌم،كفأتيُتكلا ّبيَّ
لايوَمكأملًلكعظياًم،كفقّبرُتكوأنةكصةئٌم؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أرأيَت لْو متضمضَت بامٍء وأنَت صائٌم؟«.

قرُت:كالكبأَسكبذاَك.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ففيَم؟«)4). 

كميئًة؟كقةل:كال. يع ي:كأرأيتكاوكتضشضَت،كثمكجمجته،كأ ةنكيرضُّ

)1(ككإعالمكلملوقعنيك]123/4[.
)2(ككعونكلملعبودك]151/9[.

)3(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]243/4[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3285[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]3536[.
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أّولك وهَيك لاّصوَم،ك ت قُضك الك لملضشضَاك ك أنَّ وذاَكك بديع،ك فقٍهك إىلك »فأمةَرك  : املازريُّ قاَل 
كلاقبرَاكمْنكدولعيكلجلامعكومفتةحُه. لارّشِبكومفتةحُه،ك امكأنَّ

يفسدك الك لارّشبك أولئلك ك أنَّ ع دهْمك ثبَتك و امك لجلامع،ك يفسدُهك لاّصوَمك امك يفسُدك ولارّشبك
لاّصيةمكفكذاَككأولئلكلجلامع«كلهـ)1). 

كلألوىلكاُهكتل هة،ك :ك»لاقبرُاكيفكلاّصومكايسْتكحمّلمًاكعىلكمْنكملْكحتّلْككمهوتُهكاكنَّ وقاَل النيّووييّ
وأّمةكمْنكحّل ْتكمهوتُهكفهَيكحللٌمكيفكحّقِهكعىلكلألصّحكوقيَلكمكلوها.ك

والكخالفكأهّنةكالكتبطُلكلاّصوَمكإاّلكإْنكأنزَلكهبة«)2). 

كغدًل،كوايسْتكمع ةكمًدى. عْنكرلفِعكبِنكخديٍجكIكقةل:كقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإّنةكالقوكلاعدوِّ

ثَك  نَّ والظيّفَر. وسأحديّ َم، وذكَر اسُم اهلل فكْل، ليَس السيّ قةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»أعجْل، أْو أرين، ما أنَر الديّ
ا الظيّفُر فمدى احلبشِة«)3).  نُّ فعظٌم، وأميّ ا السيّ عْن ذلَك: أميّ

لاّتذ يِاك عدِمك عىلك ت بيٌهك وهذلك عظاًم،ك أحدمهةك بكوِنك هبامك لاّتذ يِاك مَنك لمل ِعك عّرِاك عىلك »ف ّبَهك
. بةاعظةِم؛كإّمةكا جةسِاكبعضهة؛كوإّمةكات جيسِهكعىلكمؤم يكلجلنِّ

واكوِنكلآلخِلكمدىكلحلبشِا،كففيكلاّتذ يِاكهبةكتشّبٌهكبةاكّفةِر«)4).

ُه ال يقتُل  كملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلخلذِف)5)،كوقةَل:ك»إنيّ كIكقةَل:كهنىكلا ّبيُّ وعْنكعبِدكلهللكبِنكمغّفٍلكلملزينِّ
 .(6(» نَّ ُه يفقُأ العنَي، ويكرُس السيّ ، وإنيّ يَد، وال ينكُأ العدوَّ الصيّ

)1(ككفتحكلابةريك]152/4[.
)2(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]215/7[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2488[،كومسرمك]1968[.
)4(ككإعالمكلملوقعنيك]124/4[.

كتلميكهبةكلحلصةَةك )5(ككهَوكرميككحصةةكأْوكنولًةكتأخذهةكبنَيكسـّبةبتيككوتلميكهبة،كأْوكتّتخُذكخمذفًاكمْنكخشـٍبكثمَّ
بنَيكإهبةمككولاّسّبةبِا.كلا هةياك]16/2[.

)6(ككرولهكلابخةريك]4842[،كومسرمك]1954[.
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من فوائد الحديث:

فيِه:كلا ّهُيكعِنكلخلذف؛كألّنُهكالكمصرحاكفيِه،كوخيةفكمفسدته،كويرتحقكبِهك ّلكمةكمةر ُهكيفكهذل.ك

،كوحتصيلكلاّصيدكفهَوكجةئز)1).  كمةك ةَنكفيِهكمصرحا،كأْوكحةجاكيفكقتةلكلاعدوِّ وفيِه:كأنَّ

عْنكيعىلكبِنكأمّيَاكIكقةَل:كغزوُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكغزوَةكتبوَك،كفحشرُتكعىلكبكٍل،ك
فهَوكأوثُقكأعاميلكيفكنفيس.

كأحدمهةكلآلخَل،كفةنتزَعكيدُهكمْنكفيِه،كونزَعكث ّيتُه. فةستأجلُتكأجريًل،كفقةتَلكرجاًل،كفعضَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأهدرهة،كفقةَل:ك»أيدفُع يدُه إليَك، فتقضمها كام يقضُم الفحُل؟«)2).  فأتىكلا ّبيَّ

ك يلدَّ أْنك اُهك لملعضوِض؛كجةَزك مّلةكصةَلكعىلك ك لاعةضَّ ك فإنَّ وأبي ِه؛ك لاّتعريِلك أحسِنك مْنك »وهذلك
صيةاُهكع ُهكبةنتزلِعكيدِهكمْنكفشِه.

يقةبُلك فالك لاّشةرِع؛ك مَنك فيِهك مأذوٍنك بفعٍلك ث ةيةُه؛ك ةَنكسقوطهةك إسقةِطك إىلك ذاَكك أّدىك فإذلك
بةاّديِا«)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يراعي حال املستفتي يف الفتوى:

كملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلملبةرشِةكارّصةئِم)4)،كفلّخَصكاُه. كرجاًلكسأَلكلا ّبيَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

وأتةُهكآخُلكفسأاُه،كف هةُه.

 .(5( فإذلكلّاذيكرّخَصكاُهكميٌخ،كولّاذيكهنةُهكمةبٌّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]106/13[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2266[،كومسرمك]1674[.

)3(ككإعالمكلملوقعنيك]124/4[.
)4(ككمع ىكلملبةرشةكهه ةكلاّرشسكبةايِدكوهَوكلاتقةءكلابرشتنِي.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2387[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2065[.
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كولاشيخ،كففّلقكبي هامكيفكلحلكم. كملسو هيلع هللا ىلصكلافلقكبنيكلاشةبِّ ويفكهذلكمللعةةكلا بيِّ

تتحّلُكك ارشبةِبكونحوهم،كممنك لاقبرَاكولملبةرشةكتكلهةنك أنك لاعرامُءكمنكذاك:ك »فةست بَطك
مهوتهكع دكذاك،كوخيشىكعريهكمولقعُاكلحلللِم،كأّمةكمنكالكخيشىكم هكذاككفالك للهاكيفكحّقه«)1). 

كبةاقبرِا«)2).  :ك»والكخالفكأهّنةكالكتبطُلكلاّصوَمكإاّلكأْنكي زَلكلمل يَّ قاَل النيّوويُّ

وهكذا فعل الصحابة: 

فعْنكسعِدكبِنكعبيدَة،كقةَل:كجةَءكرجٌلكإىلكلبِنكعّبةٍس،كفقةَل:كملْنكقتَلكمؤم ًةكتوبٌا؟

قةَل:ك»الكإاّلكلا ّةُر«.

كملْنكقتَلكمؤم ًةكتوبٌاكمقبواٌا،ك فراّمكذهَبكقةَلكاُهكجرسةؤُه:كمةكهكذلك  َتكتفتي ة،ك  َتكتفتي ةكأنَّ
فامكبةُلكلايوِم؟ك

قةَل:ك»إيّنكأحسبُهكرجاًلكمغضبًةكيليُدكأْنكيقتَلكمؤم ًة«.

قةَل:كفبعثولكيفكأثلِه،كفوجدوُهك ذاَك)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستفصُل ويستفرُس من املستفتي عن طبيعة اليشء املسئول عنه:

عنكأيبكموسىكقةَل:كبعث يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلايشِن.

كهبةكأرشبًا،كفامكأرشُبكومةكأدُع. فقرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

قةَل:ك»وما هَي؟«.

قرُت:كلابتُع،كولملزُر.

قةَل:ك»وما البتُع واملزُر؟«.

)1(ككجمشوعكفتةوىكلبنكبةزك]15 / 315[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]215/7[.

)3(ككرولهكلبنكأيبكميباك]27753[.
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قرُت:كأّمةكلابتُعكف بيُذكلاعسِل،كوأّمةكلملزُركف بيُذكلاّذرِة.

فقةَل:ك»تسكُر«.

قةَل:كنعْم.

مُت كلَّ مسكٍر«)1).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال ترشْب مسكرًا، فإينيّ حريّ

وكان يطلب عرض صوِر املسئوِل عنه؛ ليبنّيَ ما جيوز منها مما ال جيوز.

كقةَل:ك  ّةكنلقيكيفكلجلةهرّيِا،كفقر ة:كيةكرسوَلكلهللِّ،ك يَفكتلىك عْنكعوِفكبِنكمةاٍككلألمجعيِّ

يفكذاَك؟ك

قى ما ملْ يكْن فيِه رشٌك«)2).  فقةَل:ك»اعرضوا عيلَّ رقاكْم، ال بأَس بالريّ

وعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:كهنىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعِنكلاّلقى،كفجةَءكآُلكعشلوكبِنكحزٍمك

إىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاول:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإّنُهك ةنْتكع دنةكرقيٌاكنلقيكهبةكمَنكلاعقلِب،كوإّنَككهنيَتك

عِنكلاّلقى.

قةَل:كفعلضوهةكعريِه،كفقةَل:ك»ما أرى بأسًا، مِن استطاَع منكْم أْن ينفَع أخاُه؛ فلينفعُه«)3). 

قال النووي:ك»وأّمةكقواه:ك)يةكرسولكلهللّكإّنككهنيَتكعْنكلاّلقى(كفأجةَبكلاعرامءكع ُهكبأجوبٍا:ك

كلارّشعكعىلكلإلذن.ك كنسَخكذاَك،كوأذَنكفيهة،كوفعرهة،كولستقلَّ أحدها:ك ةَنكهنىكأّوالً،كثمَّ

كلا ّهيكعِنكلاّلقىكلملجهوااك امكسبَق.ك والثيّاين:كأنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]5603[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7333[،كوأصرهكيفكلابخةريك]4343[،ك
ومسرمك]1733[.

)2(ككرولهكمسرمك]2200[.

)3(ككرولهكمسرمك]2199[.
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كلا ّهيكاقوٍمك ةنولكيعتقدوَنكم فعتهةكوتأثريهةكبطبعهةك امك ةنْتكلجلةهرّياكتزعشُهك والثيّالث:كأنَّ
يفكأميةءك ثرية«)1).

وقال ابن حجر: »وقْدكأمجَعكلاعرامُءكعىلكجولِزكلاّلقىكع َدكلجتامِعكثالثِاكرشوٍط:كأْنكيكوَنك
،كأْوكبامكيعلُفكمع ةُهكمْنكغريِه،كوأْنكيعتقَدك بكالِمكلهللكتعةىلكأْوكبأسامئِهكوصفةتِه،كوبةاّرسةِنكلاعليبِّ

كلاّلقيَاكالكتؤّثُلكبذلهتة،كبْلكبذلِتكلهللكتعةىل«)2).  أنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيتار هلم األيرس واألسهل ما استطاع إىل ذلك سبيال:

كملسو هيلع هللا ىلصكع َدكلجلشلِةكوهَوكيسأُل.ك عْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكقةَل:كرأيُتكلا ّبيَّ

فقةَلكرجٌل:كيةكرسوَلكلهللكنحلُتكقبَلكأْنكأرمَي.ك

قةَل:ك»ارِم وال حرَج«. 

قةَلكآخُل:كيةكرسوَلكلهللكحرقُتكقبَلكأْنكأنحَل.ك

قةَل:ك»انحْر وال حرَج«. 

فامكسئَلكعْنكيشٍءكقّدَمكوالكأّخَلكإاّلكقةَل:كلفعْلكوالكحلَج)3). 

كرجاًلكقةَمكيوَمكلافتِح،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكنذرُتكهللِّك وعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكأنَّ
كيفكبيِتكلملقدِسكر عتنِي. إْنكفتَحكلهللكعريَككمّكَاكأْنكأصيّلَ

قةَل:ك»صلِّ هاهنا«.

كأعةَدكعريِه. ثمَّ

فقةَل:ك»صلِّ هاهنا«.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]168/14[.
)2(ككفتحكلابةريك]195/10[.

)3(ككرولهكلابخةري]124[،كومسرمك]1306[.
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كأعةَدكعريِه. ثمَّ

فقةَل:ك»شأنَك إذْن«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكلاتيسري،ك امكقةلكتعةىل:ك]ې ې[ك]لألعىل:8[،ك»أْي:ك وهكذلك ةنكم هجكلا بيِّ
نسّهُلكعريَككأفعةَلكلخلرِيكوأقولاُه،كونرّشُعكاَككرشعًةكسهاًل،كسشحًة،كمستقياًم،كعدالًكالكلعوجةَجك

فيِه،كوالكحلَج،كوالكعرَس«)2). 

يَن أحٌد إاليّ غلبُه«)3).  يَن يرٌس، ولْن يشادَّ الديّ كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إنَّ الديّ وعْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

محِة«)4).  وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»بعثُت باحلنيفييِّة السيّ

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبنَيكأمليِنكإاّلكأخَذكأيرسمهةكمةكملْكيكْنك وعْنكعةئشَاكJكأهّنةكقةاْت:كمةكخرّيَ
إثاًم،كفإْنك ةَنكإثاًمك ةَنكأبعَدكلا ّةِسكم ُه)5). 

وكان خيتار األنفع ألمته.

هَو  وإذا  رأيُت موسى،  »ليلَة أرسَي ب  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  قةَل:ك Iك أيبكهليلَةك عْنك
ُه مْن رجاِل شنوءَة، ورأيُت عيسى، فإذا هَو رجٌل ربعٌة)8) أمحُر،  رجٌل رضٌب)6) رجٌل)7) كأنيّ

كأنيّام خرَج مْن ديامٍس)9)، وأنا أشبُه ولِد إبراهيَم ملسو هيلع هللا ىلص بِه.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3305[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2597[.
)2(ككتفسريكلبنك ثريك]372/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]39[،كومسرمك]2816[.
)4(ككرولهكأمحدك]21788[كعنكأيبكأمةماكI،كوقّولهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]423/6[كبشولهده.

)5(ككرولهكلابخةريك]3560[،كومسرمك]2327[.
)6(ككأي:كنحيف.

)7(ككأي:كدهنيكلاشعلكمسرتسره.
)8(ككأي:كمتوسطكايسكبةاطويل،كوالكبةاقصري.

)9(ككأي:كمّحةم.
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ام شئَت. ثمَّ أتيُت بإناءيِن يف أحدمها لبٌن، ويف اآلخِر مخٌر، فقيَل يل: ارشْب أهييّ

تَك«)1).  بَن فرشبتُه، فقيَل: أخذَت الفطرَة، أما إنيَّك لْو أخذَت اخلمَر؛ غوْت أميّ فأخذُت الليّ

وكان يرّخص ألصحاب احلاجات، فيستثنيهم من احلكم العام.

ايرَاك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوَلك سودُةك لستأذنْتك قةاْت:ك Jك عةئشَاك عْنك حمّشدك بنك لاقةسمك وعنك
لملزدافِاكتدفُعكقبرُه،كوقبَلكحطشِاكلا ّةِس)2)،كو ةنْتكلملأًةكثبطًاك-كيقوُلكلاقةسُم:كولاّثبطُاكلاّثقيرُا.ك

قةَل:كفأذَنكهلة،كفخلجْتكقبَلكدفعِه،كوحبس ةكحّتىكأصبح ة،كفدفع ةكبدفعِه.

كمْنك كإيلَّ وألْنكأ وَنكلستأذنُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك امكلستأذنتُهكسودُة،كفأ وَنكأدفُعكبإذنِهكأحبُّ
مفلوٍحكبِه)3). 

وعْنكعبدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كلستأذَنكلاعّبةُسكبُنكعبِدكلملّطرِبكI رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 
أْنكيبيَتكبشّكَاكايةيَلكم ًىكمْنكأجِلكسقةيتِه،كفأذَنكاُه)4). 

بل كان يطاوُع السائل يف طلب االستثناء تيسرياً عليه.

َة، فلْم حتلَّ ألحٍد قبيل،  َم مكيّ كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إنَّ اهلليَّ حريّ كلا ّبيَّ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنَّ
وال حتلُّ ألحٍد بعدي، وإنيّام أحليّْت يل ساعًة مْن ناٍر، ال خيتىل خالها، وال يعضُد شجرها، وال 

ٍف«. ُر صيدها، وال تلتقُط لقطتها إاليّ ملعريّ ينفيّ

فقةَلكلاعّبةُس:كيةكرسوَلكلهللكإاّلكلإلذخَلكاصةغت ة،كوقبورنة.

فقةَل:ك»إاليّ اإلذخَر«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3394[،كومسرمك]168[.
)2(ككأي:كقبلكلازحةم.

)3(ككرولهكلابخةريك]1680[،كومسرمك]1290[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1634[،كومسرمك]1315[.
)5(ككرولهكلابخةريك]1349[،كومسرمك]1353[.كولإلذخل:كنبةتكطيبكلاللئحا.
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قال النووي:ك»قواه:كفقةَلكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص: »إاليّ اإلذخر«،كهذلكحمشولكعىلكأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكأوحَيك
إايِهكيفكلحلةلكبةستث ةِءكلإلذخلكوختصيصهكمْنكلاعشوم،كأْوكأوحَيكإايِهكقبلكذاَككأّنُهكإْنكطرَبكأحدك

لستث ةءكيشءكفةستث ِه،كأْوكأّنُهكلجتهَدكيفكلجلشيع.كولهللّكأعرم«)1). 

من فوائد احلديث:

كملسو هيلع هللا ىلصكبامكذ َلكيفكلحلديِث. فيِه:كبيةُنكخصوصّيِاكلا ّبيِّ

وفيِه:كجولُزكمللجعِاكلاعةملِكيفكلملصةاِحكلارّشعّيِا،كولملبةدرُةكإىلكذاَككيفكلملجةمِعكولملشةهِد.

كملسو هيلع هللا ىلص. وفيِه:كعظيُمكم زاِاكلاعّبةِسكع َدكلا ّبيِّ

وفيِه:كع ةيتُهكملسو هيلع هللا ىلصكبأمِلكمّكَاكاكونِهك ةَنكهبةكأصرُهكوم شؤُه.

يوِمك إىلك لاكفِلك بالِدك مْنك حكشهةك وإبقةُءك لملدي ِا،ك إىلك مّكَاك عْنك لهلجلِةك وجوِبك رفُعك وفيِه:ك
لاقيةمِا)2). 

إذا مل جيْد رخصًة للمستفتي رّصح له بذلك، وأفتاه بالعزمية: و

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكرجٌلكرضيُلكلابرِص،كمةسُعك كمكتوٍمكأّنُهكسأَلكلا ّبيَّ عْنكلبِنكأمِّ
كيفكبيتي؟. لاّدلر،ِكويلكقةئٌدكالكيالئش ي،كفهْلكيلكرخصٌاكأْنكأصيّلَ

قةَل:ك»هْل تسمُع النيّداَء«.

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»ال أجُد لَك رخصًة«)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]127/9[.
)2(ككفتحكلابةريك]50/4[.

دلودك أيبك لألابةينكيفكصحيحك ولبنكمةجاك]792[،كوصححهك ولا سةئيك]851[،ك دلودك]552[،ك أبوك )3(ككرولهك
]561[،كورولهكمسرمك]653[كب حوهكمنكحديثكأيبكهليلة.
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يسعُهك مْنك أوىلك اكةَنك ندبًةك ذاَكك واْوك ةَنك لجلامعاكولجب،ك كحضورك أنَّ دايلكعىلك ويفكهذلك
لاّتخّرفكع هةكأهلكلارّضركولاّضعف،كومْنك ةَنكيفكمثلكحةلكلبنكأّمكمكتوم)1). 

وكان يرشد املستفتي إىل البديل املباح:

فإنكمنكفقهكلملفتيكونصحهكإذلكسأاهكلملستفتيكعنكيشء،كفش عهكم ه،كو ةنتكحةجتهكتدعوهك
كعريهكبةبكلملحظور،كويفتَحكاهكبةبكلملبةح. إايه؛كأنكيدّاهكعىلكمةكهوكعوٌضكاهكم ه،كفيسدَّ

فشثةاهكمثةلكلاطبيبكلا ةصحكحيشيكلاعريلكعامكيرّضه،كويصُفكاهكمةكي فعه.

كقةَل:كأتي ةكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقر ة:كيةكرسوَلكلهللكقْدكعرشَتكمْنكنحُن،كومْنك عْنكفريوَزكلاّديرشيِّ
أيَنكنحُن،كفإىلكمْنكنحُن؟

قةَل:ك»إىل اهلل وإىل رسولِه«.

فقر ة:كيةكرسوَلكلهللكإّنةكأصحةُبك لٍم،كوقْدكأنزَلكلهللكDكحتليَمكلخلشِل،كفامذلكنص ُعكهبة.

قةَل:ك»زبيّبوها«.

قر ة:كمةكنص ُعكبةاّزبيِب؟.

قةَل:ك»انبذوُه)2)عىل غدائكْم، وارشبوُه عىل عشائكْم، وانبذوُه عىل عشائكْم وارشبوُه عىل 
غدائكْم«. 

.ك]يتخّشلكويسكل[ قرُت:كأفالكنؤّخلُهكحّتىكيشتدَّ

 .(4(» َر صاَر خاليًّ ُه إْن تأخيّ ناِن)3)، فإنيّ قةَل:ك»ال جتعلوُه يف القلِل، واجعلوُه يف الشيّ

)1(ككعونكلملعبودك]180/2[.
)2(ككلا بذكولالنتبةذ:كأنكيوضعكلازبيبكأوكلاتشلكأوكنحومهةكيفكلملةء،كويرشبكنقيعهكقبلكأنكخيتشلكويصبحكمسكلل.

)3(ككهَيكلألسقياكمْنكلألدمكوغريهة،كولحدهةكمّنكوأ ثلكمةكيقةلكذاَككيفكلجلردكلاّلقيقكأْوكلابةيلكمْنكلجلرود.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3710[،كولا سةئيك]5736[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1477[.
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»قواه:ك)عرشَتكمْنكنحُن(كيع ي:كلاقبيرا،كوقواه:ك)ومْنكأيَنكنحُن(كيع ي:كمنكلابرد.

»إىل اهلل ورسوله«كيشكُنكأنكحيشلكعىلكأهّنمكصةئلونكإىلكمةكيأيتكعنكلهللكوعنكرسواهكملسو هيلع هللا ىلص،ك

ويرتزمونكبامكجةءكعنكلهللكوعنكرسواهكملسو هيلع هللا ىلص«)1). 

و ذلكفعلكلبنكعبةس،كعْنكسعيِدكبِنكأيبكلحلسِنكقةَل:ك  ُتكع َدكلبِنكعّبةٍسكLكإْذكأتةُهك

رجٌل،كفقةَل:كيةكأبةكعّبةٍسكإيّنكإنسةٌنكإّنامكمعيشتيكمْنكص عِاكيدي،كوإيّنكأص ُعكهذِهكلاّتصةويَل.

َر  فقةَلكلبُنكعّبةٍس:كالكأحّدثَككإاّلكمةكسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل،كسشعتُهكيقوُل:ك»مْن صويّ

وَح، وليَس بنافٍخ فيها أبدًا«. بُه حتيّى ينفَخ فيها الريّ صورًة فإنَّ اهلليَّ معذيّ

كوجهُه. فلبةكلاّلجُلكربوًةكمديدًة،كولصفلَّ

كيشٍءكايَسكفيِهكروٌح)2).  فقةَل:كوحيَككإْنكأبيَتكإاّلكأْنكتص َع،كفعريَككهبذلكلاّشجِلك لِّ

وكان يتوّجه إىل الله؛ ليلهمه الصواب: 

مرهِمك إىلك ك لحلقيقيُّ لالفتقةُرك قربهك منك ي بعَثك أنك لملسأااك بهك نزاتك إذلك لملوّفقك ارشفتيك ي بغيك

لاصولب،كومعّرِمكلخلري،كوهةديكلاقروِب،كأنكيرهشهكلاصولب،كويفتَحكاهكطليَقكلاسدلِد،كفشتىك

قلعكهذلكلابةبكفقدكقلعكبةبكلاتوفيق.

كرجاًلكوجَدكمَعكلملأتِهكرجاًلكفتكّرَمكجردتوُه،كأْوكقتَلك فرامكسألكرجٌلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةل:كاوكأنَّ

قترتشوُه،كأْوكسكَتكسكَتكعىلكغيٍظ.

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»الليّهمَّ افتْح«،كوجعَلكيدعو،كف زاْتكآيُاكلاّرعةِن)3). 

)1(ككرشحكس نكأيبكدلودك]25/419[كاعبدكلملحسنكلاعبةد.
)2(ككرولهكلابخةريك]2225[،كومسرمك]2110[.

.I3(ككرولهكمسرمك]1495[كعنكعبدكلهللكبنكمسعودك(
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كا ةكلحلكمكيفكهذل)1).  قواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»الليّهمَّ افتْح«كمع ةُه:كبنّيَ

يمرييّ وغريهكيفكآدلبكلافتوى:ك»وي بغيكأنكيدعوكإذلكأرلَدكلإلفتةء«)2).  قاَل الصيّ

ك و ةنكمنكدعةئهكملسو هيلع هللا ىلص:كمةكرولهكأبوكسرشَاكبُنكعبِدكلاّلمحِنكبِنكعوٍفكقةَل:كسأاُتكعةئشَاكأمَّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفتتُحكصالتُهكإذلكقةَمكمَنكلاّريِل؟ كيشٍءك ةَنكنبيُّ لملؤم نَي:كبأيِّ

قةاْت:ك ةَنكإذلكقةَمكمَنكلاّريِلكلفتتَحكصالتُه:ك»الليّهمَّ ربَّ جربائيَل، وميكائيَل، وإرسافيَل، 

هادِة، أنَت حتكُم بنَي عبادَك فيام كانوا فيِه خيتلفوَن،  امواِت واألرِض،عاملَ الغيِب والشيّ فاطَر السيّ

اهدين ملا اختلَف فيِه مَن احلقِّ بإذنَك، إنيَّك هتدي مْن تشاُء إىل رصاٍط مستقيٍم«)3). 

وكان يرفق بالسائل الذي جاء تائباً من ذنٍب أو خطيئٍة فال يغلُظ عليه:

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كهركُتكيةكرسوَلكلهلل. عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كجةَءكرجٌلكإىلكلا ّبيِّ

قةَل:ك»وما أهلكَك؟«.

قةَل:كوقعُتكعىلكلملأيتكيفكرمضةَن.

قةَل:ك»هْل جتُد ما تعتُق رقبًة؟«.

قةَل:كال.ك

قةَل:ك»فهْل تستطيُع أْن تصوَم شهريِن متتابعنِي؟«.

قةَل:كال.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]128/10[.
)2(ككآدلبكلافتوىكولملفتيكولملستفتيك]49/1[كار ووي.

)3(ككرولهكمسرمك]770[.



تعامالت النبي 614

قةَل: »فهْل جتُد ما تطعُم ستيّنَي مسكينًا«.

قةَل:كال.

ْق هبذا«. كملسو هيلع هللا ىلصكبعلٍق)1)كفيِهكتٌل،كفقةَل:ك»تصديّ كجرَس،كفأيَتكلا ّبيُّ قةَل:كثمَّ

قةَل:كأفقَلكم ّة؟كفامكبنَيكالبتيهةكأهُلكبيٍتكأحوُجكإايِهكم ّة.

كقةَل:ك»اذهْب، فأطعمُه أهلَك«)2).  كملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكبدْتكأنيةبُه،كثمَّ فضحَككلا ّبيُّ

قال ابن حجر: »فرْمكيعةقبُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمَعكلعرتلفِهكبةملعصيِا،كذاككأنكجميئُهكمستفتيًةكيقتيضكلا ّدَمك

ولاّتوبا،كفرْوكعوقَبكاكةَنكسببًةكارتِككلالستفتةء،كوهَيكمفسدٌة؛كفةقتىضكذاَككأْنكالكيعةقَب«)3). 

من فوائد احلديث:

فيِه:كلاّلفُقكبةملتعّرِم،كولاّترّطفكيفكلاّتعريم،كولاّتأّافكعىلكلاّدين.ك

وفيِه:كلاّتعةونكعىلكلاعبةدة،كولاّسعيكيفكإخالصكلملسرم.

وفيِه:كإعطةُءكلاولحدكفوقكحةجتهكلاّلله ا.

وسببكضحكِهكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكمْنكتبةيِنكحةِلكلاّلجلكحيُثكجةَءكخةئفًةكعىلكنفسهكرلغبًةكيفكفدلئهةك

مهامكأمك ُه،كفراّمكوجَدكلاّلخصَاكطشَعكيفكأْنكيأ َلكمةكأعطيُهكمْنكلاكّفةرة.

وقيَل:كضحَككمْنكحةِلكلاّلجلكيفكمقةطِعك المِهكوحسِنكتأّتيهكوترّطفِهكيفكلخلطةِبكوحسنك

توّسرِهكيفكتوّصرِهكإىلكمقصودِه«)4). 

مةكيسعكمخساكعرشكصةعةكوهيكستونكمدلكاستنيكمسكي ةكاكلكمسكنيكمد.كرشحك لافقهةءك )1(ككولاعلقكع دك
لا وويك]226/7[.

)2(ككرولهكلابخةريك]1936[كومسرمك]1111[.
)3(ككفتحكلابةريك]165/4[.

)4(ككفتحكلابةريك]171/4[كبترصف.
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كIكقةَل:ك  ُتكرجاًلكقْدكأوتيُتكمْنكمجةِعكلا ّسةِءكمةكملْك وعْنكسرشَاكبِنكصخٍلكلألنصةريِّ

يؤَتكغريي،كفراّمكدخَلكرمضةُنكتظةهلُتكمِنكلملأيتكحّتىكي سرَخكرمضةُنكفلقًةكمْنكأْنكأصيَبك

م هةكيفكايرتي،كفأتتةبَعكيفكذاَككإىلكأْنكيدر  يكلا ّهةُر،كوأنةكالكأقدُركأْنكأنزَع،كفبي امكهَيكختدم يك

ذلَتكايرٍاكإْذكتكّشَفكيلكم هةكيشٌء،كفوثبُتكعريهة.

فراّمكأصبحُتكغدوُتكعىلكقومي،كفأخربهتْمكخربي،كفقرُت:كلنطرقولكمعيكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

فأخربُهكبأملي.

فقةاول:كالكولهللكالكنفعُل؛كنتخّوُفكأْنكي زَلكفي ةكقلآٌن،كأْوكيقوَلكفي ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمقةاًاكيبقىك

عري ةكعةرهة،كواكْنكلذهْبكأنَت،كفةص ْعكمةكبدلكاَك.

قةَل:كفخلجُت،كفأتيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربتُهكخربي.

فقةَل:ك»أنَت بذاَك؟«.

قرُت:كأنةكبذلَك.

قةَل:ك»أنَت بذاَك؟«.

قرُت:كأنةكبذلَك.

قةَل:ك»أنَت بذاَك؟«.

كحكَمكلهللِّ،كفإيّنكصةبٌلكاذاَك. قرُت:كأنةكبذلَك،كوهةكأنةكذل؛كفأمِضكيفَّ

قةَل:ك»أعتْق رقبًة«.

كالكأمرُككغريهة. قةَل:كفرضبُتكصفحَاكع قيكبيدي،كفقرُت:كالكولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

قةَل:ك»صْم شهريِن«.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كوهْلكأصةب يكمةكأصةب يكإاّلكيفكلاّصيةِم؟
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قةَل:ك»فأطعْم ستيّنَي مسكينًا«.

كاقْدكبت ةكايرت ةكهذِهكوحشى،كمةكا ةكعشةٌء. قرُت:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ

منها  فأطعْم عنَك  إليَك،  فليدفعها  لُه:  فقْل  بني زريٍق،  »اذهْب إىل صاحِب صدقِة  قةَل:ك
وسقًا ستيّنَي مسكينًا، ثمَّ استعْن بسائرِه عليَك، وعىل عيالَك«.

ع َدك لاّلأِي،كووجدُتك لاّضيَق،كوسوَءك ع د ُمك فقرُت:كوجدُتك قومي،ك إىلك فلجعُتك قةَل:ك
 .(1( ،كفدفعوهةكإيلَّ رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاّسعَاكولارب َا،كأمَلكيلكبصدقتكْم،كفةدفعوهةكإيلَّ

وكان يطّيُب نفَس السائِل بالتطبيِق عىل نفسه، ويؤّكُد عىل أنه هو القدوة.

كملسو هيلع هللا ىلصكميئًة،كفلّخَصكفيِه،كفت ّزَهكع ُهكقوٌم،كفبرَغكذاَكك Jكقةات:كص َعكلا ّبيُّ عنكعةئشَاك
ِء أصنعُه؟ فواهلل إينيّ  هوَن عِن اليشيّ »ما باُل أقواٍم يتنزيّ كقةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفخطَب،كفحشَدكلهللَّ،كثمَّ لا ّبيَّ

هْم لُه خشيًة«)2).  ألعلمهْم باهلل وأشديّ

باهلليِّ،  أعلمهْم  ألنا  فواهلل  فيه؟  يل  َص  رخيّ عاميّ  يرغبوَن  أقواٍم  باُل  »ما  ملسرم:ك رولياك ويفك
هْم له خشيًة«. وأشديّ

لات ّزهكعنك ك لاعبةدة،كوذمُّ لاتعّشقكيفك كعىلكلالقتدلءكبهكملسو هيلع هللا ىلص،كولا هُيكعنك ويف احلديث:كلحلثُّ
لملبةحكمّكًةكيفكإبةحته.

وأنكلاقلبكإايهكEكولخلشياكاهكإنامكيكونكعىلكحسبكمةكأمل،كالكبشخّيالتكلا فوس،ك
وتكّرِفكأعامٍلكملكيأملكهبة)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيسأاوَنكعْنك وعنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةل:كجةَءكثالثُاكرهٍطكإىلكبيوِتكأزولِجكلا ّبيِّ

لإلرولءك يفك لألابةينك وصححهك ]2062[،ك مةجاك ولبنك ]3299[،ك ولارتمذيك ]2213[،ك دلودك أبوك رولهك )1(كك
]2091[كبشولهده.

)2(ككرولهكلابخةريك]6101[،كومسرمك]2356[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]107/15[.
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كملسو هيلع هللا ىلص؟قْدكغفَلكاُهكمةك كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكأخربولك أهّنْمكتقةّاوهة)1)،كفقةاول:كوأيَنكنحُنكمَنكلا ّبيِّ عبةدِةكلا ّبيِّ
تقّدَمكمْنكذنبِهكومةكتأّخَل.ك

قةَلكأحدهْم:كأّمةكأنةكفإيّنكأصيّلكلاّريَلكأبدًل،كوقةَلكآخُل:كأنةكأصوُمكلاّدهَل،كوالكأفطُل،كوقةَلك
قلتْم  اليّذيَن  »أنتْم  فقةَل:ك إايهْم،ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك فجةَءكرسوُلك أبدًل،ك أتزّوُجك فالك لا ّسةَءك أعتزُلك أنةك آخُل:ك
ُج  كذا وكذا؟ أما واهلل إينيّ ألخشاكْم هلليِّ وأتقاكْم لُه، لكنيّي أصوُم وأفطُر، وأصيليّ وأرقُد، وأتزويّ

النيّساَء، فمْن رغَب عْن سنيّتي فليَس منيّي«)2). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخلَجكعةَمكلافتِحكإىلكمّكَاكيفكرمضةَنكحّتىك وعْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكأنَّ
برَغك للَعكلاغشيِمكقةَل:كفصةَمكلا ّةُسكوهْمكمشةٌة،كور بةن.

كعريهُمكلاّصوُم،كإّنامكي ظلوَنكمةكتفعُل. كلا ّةَسكقْدكمقَّ فقيَلكاُه:كإنَّ

كرشَب،كفأفطَلكبعُضكلا ّةِس،كوصةَمكبعٌض. فدعةكبقدٍح،كفلفعُهكإىلكفيِهكحّتىكنظَلكلا ّةُس،كثمَّ

كبعضهْمكصةَمكفقةَل:ك»أولئَك العصاُة، أولئَك العصاُة«)3).  كملسو هيلع هللا ىلص:كإنَّ فقيَلكار ّبيِّ

قال النووي:ك»قواه:ك»أولئَك العصاة«كحمشولكعىلكمْنكترّضَركبةاّصوِم،كأْوكأهّنْمكأملولكبةافطِلك
أملًلكجةزمًةكملصرحِاكبيةنكجولزه،كفخةافولكلاولجب.

لاّتأويَلك بِه،كويؤّيدك يترّضْرك إذلكملْك لاّسفلكعةصيًةك لايومكيفك لاّصةئمك لاّتقديليِنكالكيكونك وعىلك
كعريهُمكلاّصيةُم«)4).  كلا ّةسكقْدكمقَّ لألّوَلكقواُه:ك»إنَّ

وربا طّيب نفس السائل باهلدية؛ ليبني له أنه مل يغضب من سؤاله.

ك كلايهوَدك ةنولكإذلكحةضِتكلمللأُةكفيهْمكملْكيؤل روهة،كوملْكجيةمعوهنَّ عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

)1(ككأي:كلعتربوهةكقريرًا.
)2(ككرولهكلابخةريك]5063[،كومسرمك]1401[.

)3(ككرولهكمسرمك]1114[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]233/7[.
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كملسو هيلع هللا ىلص،كفأنزَلكلهللكتعةىل:ك]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  كملسو هيلع هللا ىلص لا ّبيَّ يفكلابيوِت،كفسأَلكأصحةُبكلا ّبيِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ[ك]لابقلة:222[كإىلكآخِلكلآليِا،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اصنعوا 

كلَّ يشٍء إاليّ النيّكاَح«.

فبرَغكذاَككلايهوَد،كفقةاولكمةكيليُدكهذلكلاّلجُلكأْنكيدَعكمْنكأملنةكميئًةكإاّلكخةاف ةكفيِه!

كلايهوَدكتقوُلك ذلكو ذل،كفالك فجةَءكأسيُدكبُنكحضرٍي،كوعّبةُدكبُنكبرٍش،كفقةال:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ
؟ نجةمعهنَّ

كوجُهكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكظ  ّةكأْنكقْدكوجَد)1)كعريهام،كفخلجة،كفةستقبرهامكهدّيٌاكمْنك فتغرّيَ
كملسو هيلع هللا ىلص،كفأرسَلكيفكآثةرمهة،كفسقةمهة،كفعلفةكأْنكملْكجيْدكعريهام)2).  ابٍنكإىلكلا ّبيِّ

»فسقةمهة«كأي:كمنكلاربنكترّطفًةكهبامكوإظهةرًلكارلضة.ك

كلاغضبكبلكزلل)3).  »ملكجيدكعريهام«كألهنامك ةنةكمعذورين؛كحلسنكنّيتهامكفيامكتكّرامكبه،كأوكمةكلستشلَّ

وكان يتناول من اليشء املسئوِل عنه إذا كان مباحا؛ للتأكيد عىل إباحته.

كنةسًةكمْنكأصحةِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةنولكيفكسفٍل،كفشّلولك كIكأنَّ عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
كسّيَدك كمْنكأحيةِءكلاعلِب،كفةستضةفوهْم،كفرْمكيضيفوهْم،كفقةاولكهلْم:كهْلكفيكْمكرلٍق؛كفإنَّ بحيٍّ

كاديٌغكأْوكمصةٌب؟ لحليِّ

فقةَلكرجٌلكم هْم:كنعْم.

فأتةُه،كفلقةُهكبفةحتِاكلاكتةِب،كفربَأكلاّلجُل،كفأعطَيكقطيعًةكمْنكغ ٍم،كفأبىكأْنكيقبرهة،كوقةَل:ك
كملسو هيلع هللا ىلص. حّتىكأذ َلكذاَككار ّبيِّ

)1(ككأي:كغضب.
)2(ككرولهكمسرمك]302[.

)3(ككملقةةكلملفةتيحكرشحكمشكةةكلملصةبيحك]245/2[.
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لاكتةِب،ك بفةحتِاك إاّلك رقيُتك مةك ولهللِّ،ك لهللك يةكرسوَلك فقةَل:ك اُه،ك ذاَكك فذ َلك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيَّ فأتىك
ا رقيٌة؟«. فتبّسَم،كوقةَل:ك»وما أدراَك أنيّ

كقةَل:ك»خذوا منهْم، وارضبوا يل بسهٍم معكْم«)1).  ثمَّ

يفك ومبةاغاك اقروهبْم،ك تطييبًةك قةاُهك فإّنامك بسهٍم«ك يل  »وارضبوا  قواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك »أّمةك النووي:ك قال 

تعليفهْمكأّنُهكحاللكالكمبهاكفيِه«)2). 

من فوائد احلديث:

كأبةكسعيدكلاتزَمكأْنكيلقَي،كوأْنكيكونكلجلعلكاُهك فيِه:كإمضةءكمةكيرتزمُهكلمللءكعىلكنفسه؛كألنَّ

وألصحةبِه،كوأملُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكبةاوفةِءكبذاَك.ك

وفيِه:كلالمرتلككيفكلملوهوبكإذلك ةَنكأصرهكمعرومًة.

وفيِه:كجولُزكطربكلهلدّياكممّْنكيعرُمكرغبتهكيفكذاَككوإجةبتهكإايِه.ك

،كوتلككلاّترّصفكفيِهكإذلكعلضْتكفيِهكمبها.ك وفيِه:كجولزكقبضكلايّشءكلّاذيكظةهلهكلحللِّ

،كوعظشاكلاقلآنكيفكصدوركلاّصحةباكخصوصًةكلافةحتا. وفيِه:كلالجتهةدكع دكفقدكلا ّصِّ

أوائَككم عولك ك اُه؛كألنَّ يدهكم عهكممّْنكقسَمك لملقسومكالكيستطيعكمْنكهَوكيفك لاّلزقك ك أنَّ وفيِه:ك

لاعقلبكحّتىك ادغك ارّصحةبِاكيفكمةهلْمكنصيبًة،كفش عوهْم،كفسّبَبكهلْمك لهللّكقسَمك لاّضيةفا،كو ةَنك

سيَقكهلْمكمةكقسَمكهلْم.ك

كمْنكعةدةكلا ّةسك كبةاعقةِبكمْنك ةَنكرأسًةكيفكلمل ع؛كألنَّ وفيِه:كلحلكشاكلابةاغاكحيُثكلختصَّ

كبةاعقوبِاكدوهنْمكجزلءكوفةقًة. لالئتامركبأمِلك بريهْم،كفراّمك ةَنكرأسهْمكيفكلمل عكلختصَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2276[،كومسرمك]2201[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]188/14[.
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ك واْوك ثَل؛كألنَّ لاّشفةءك م ُهك لملطروبك يرتشسُهك مةك إىلك لإلجةباك إرلدةك أيضًةك فيِهك لحلكشاك ك و أنَّ
لملردوغكاْوك ةَنكمْنكآحةدكلا ّةسكاعّرُهكملْكيكْنكيقدركعىلكلاقدركلملطروبكم هْم)1). 

وعْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كبعث ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأّمَلكعري ةكأبةكعبيدَةكنترّقىكعريًلك
اقليٍش،كوزّودنةكجللبًةكمْنكتٍلكملْكجيْدكا ةكغريُه،كفكةَنكأبوكعبيدَةكيعطي ةكتلًةكتلًة.

قةَل:كفقرُت:ك يَفك  تْمكتص عوَنكهبة؟

لاّريِل،كو  ّةك لملةِء،كفتكفي ةكيوم ةكإىلك كنرشُبكعريهةكمَنك ،كثمَّ لاّصبيُّ ك قةَل:كنشّصهةك امكيشصُّ
كنبّرُهكبةملةِء،كف أ رُه. نرضُبكبعصّي ةكلخلبَط)2)،كثمَّ

لاّضخِم،ك لاكثيِبك لابحِلك هيئِاك سةحِلك عىلك ا ةك فلفَعك لابحِل،ك سةحِلك عىلك ولنطرق ةك قةَل:ك
فأتي ةُه،كفإذلكهَيكدلّبٌاكتدعىكلاع رَب.

كقةَل:كال،كبْلكنحُنكرسُلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كويفكسبيِلكلهللِّ،كوقْدك قةَل:كقةَلكأبوكعبيدَة:كميتٌا.كثمَّ
لضطلرتْم،كفكرول.

قةَل:كفأقش ةكعريِهكمهلًل،كونحُنكثالُثكمةئٍاكحّتىكسش ّة.

قةَل:كواقْدكرأيت ةكنغرتُفكمْنكوقِبكعي ِه)3)كبةاقالِلكلاّدهَن،كونقتطُعكم ُهكلافدَر)4)ك ةاّثوِر،ك
أْوك قدِركلاّثوِر.

مْنك ضرعًةك وأخَذك عي ِه،ك وقِبك يفك فأقعدهْمك رجاًل،ك عرَشك ثالثَاك عبيدَةك أبوك م ّةك أخَذك فرقْدك

كمْنكحتتهة،كوتزّودنةكمْنكحلشِهكومةئَق)5). كرحَلكأعظَمكبعرٍيكمع ة،كفشلَّ أضالعِه،كفأقةمهة،كثمَّ

)1(ككفتحكلابةريك]458/4[.
)2(ككورقكلاشجل.
)3(ككأي:كجتويفهة.
)4(ككأي:كلاقطع.

)5(ككهيكلارحمكيغىلكإغالءكوالكي ضج،كثمكحيشُلكيفكلاسفل.
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فراّمكقدم ةكلملدي َاكأتي ةكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفذ لنةكذاَككاُه.

فقةَل:ك»هَو رزٌق أخرجُه اهلل لكْم، فهْل معكْم مْن حلمِه يشٌء فتطعمونا؟«.

قةَل:كفأرسر ةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم ُه،كفأ رُه)1).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص جييب عىل أسئلة، واستفسارات غري املسلمني:

عنكثوبةَنكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك  ُتكقةئاًمكع َدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجةَءكحرٌبكمْنكأحبةِرك
لايهوِد.

فقةَل:كلاّسالُمكعريَككيةكحمّشُد.

فدفعتُهكدفعًاك ةَدكيرصُعكم هة.

فقةَل:كملَكتدفع ي؟

فقرُت:كأالكتقوُلكيةكرسوَلكلهلل.

:كإّنامكندعوُهكبةسشِهكلّاذيكساّمُهكبِهكأهرُه. فقةَلكلايهوديُّ

ين بِه أهيل«. ٌد اليّذي ساميّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اسمي حمميّ

:كجئُتكأسأاَك. فقةَلكلايهوديُّ

ثتَك«. فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أينفعَك يشٌء إْن حديّ

. قةَل:كأسشُعكبأذينَّ

ف كَتكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعوٍدكمعُه)2)،كفقةَل:كسْل.

:كأيَنكيكوُنكلا ّةُسكيوَمكتبّدُلكلألرُضكغرَيكلألرِضكولاّسشولُت؟ فقةَلكلايهوديُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2483[،كومسرمك]1935[.
)2(ككومع ةُه:كخيّطكبةاعوِدكيفكلألرض،كويؤّثلكبِهكفيهة،كوهذلكيفعرُهكلملفّكل.كرشحكلا وويك]226/3[.
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فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هْم يف الظيّلمِة دوَن اجلرِس«)1). 

قةَل:كفشْنكأّوُلكلا ّةِسكإجةزًة؟

قةَل:ك»فقراُء املهاجريَن«.

:كفامكحتفتهْمكحنَيكيدخروَنكلجل َّا)2)؟ قةَلكلايهوديُّ

قةَل:ك»زيادُة كبِد النيّوِن«)3).

قةَل:كفامكغذلؤهْمكعىلكإثلهة؟

قةَل:ك»ينحُر هلْم ثوُر اجلنيِّة اليّذي كاَن يأكُل مْن أطرافها«.

قةَل:كفامكرشلهبْمكعريِه؟

ى سلسبياًل«. قةَل:ك»مْن عنٍي فيها تسميّ

. :كاقْدكصدقَتكوإّنَككا بيٌّ قةَلكلايهوديُّ

كلنرصَفكفذهَب. ثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لقْد سألني هذا عِن اليّذي سألني عنُه وما يل علٌم بيشٍء منُه، حتيّى 

أتايَن اهلل بِه«)4). 

كملسو هيلع هللا ىلصكلملدي َا،كفأتةُهكيسأاُهك كعبَدكلهللكبَنكسالٍمكبرغُهكمقدُمكلا ّبيِّ وعنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

عْنكأميةَء.

)1(ككلجلرس:كلارصلط.
)2(ككوهَيكمةكهيدىكإىلكلاّلجلكوخيّصكبِهكويالطف.

)3(ككوهَوكلحلوت،كومجعُهكني ةن.
)4(ككرولهكمسرمك]315[.
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،كمةكأّوُلكأرشلِطكلاّسةعِا؟كومةكأّوُلكطعةٍمك كإاّلكنبيٌّ فقةَل:كإيّنكسةئرَككعْنكثالٍثكالكيعرشهنَّ

يأ رُهكأهُلكلجل ِّا؟كومةكبةُلكلاواِدكي زُعكإىلكأبيِهكأْوكإىلكأّمِه؟

اعِة فناٌر حترشهْم مَن املرشِق إىل املغرِب. ُل أرشاِط السيّ ا أويّ قةَل:ك»أميّ

ُل طعاٍم يأكلُه أهُل اجلنيِّة فزيادُة كبِد احلوِت. ا أويّ وأميّ

جِل نزعْت  جِل ماَء املرأِة نزَع الولَد، وإذا سبَق ماُء املرأِة ماَء الريّ ا الولُد فإذا سبَق ماُء الريّ وأميّ

الولَد«.

قةَل:كأمهُدكأْنكالكإاَهكإاّلكلهللكوأّنَككرسوُلكلهللِّ)1). 

تقلءوَنك أاستْمك فقةاولكيل:ك نجللَنكسأاوين،ك قدمُتك مّلةك قةَل:ك Iك بِنكمعبَاك لملغريِةك وعْنك

]ڦ ڄ[ك]مليم:28[،كوقْدك ةَنكبنَيكعيسىكوموسىكمةك ةَن)2)؟

فرْمكأدِركمةكأجيبهْم.

فراّمكقدمُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسأاتُهكعْنكذاَك.

احلنَي قبلهْم«)3).  وَن بأنبيائهْم والصيّ ْم كانوا يسميّ فقةَل:ك»أال أخربهتْم أنيّ

كأخةك لا ّبيُّ ]ڦ ڄ[كايَسكهَوكهةروُنك كهةروَنكلملذ وَركيفكقواِهكتعةىل:ك يعني:كأنَّ

ىكهبةروَن؛كألهّنْمك ةنولك موسىك-عريهامكلاّصالُةكولاّسالُم-،كبْلكلملللُدكهبةروَنكهذلكرجٌلكآخُلكمسشىًّ

يسّشوَنكأوالدهْمكبأسامِءكلألنبيةِء،كولاّصةحلنَيكقبرهْم)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3938[.
لاّصالُةك لاّسالُمكأختًةكهلةروَنكأخيكموسىكعريهامك أْنكتكوَنكمليُمكعريهةك لاّزمةِنكمةكالكيشكُنك أْي:كمْنكطوِلك )2(كك

ولاّسالم.
)3(ككرولهكمسرمك]2135[.

)4(ككحتفاكلألحوذيك]477/8[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص جييب عىل أسئلة اجلن واستفتاءاهتم:

؟. عْنكعةمٍلكقةَل:كسأاُتكعرقشَا:كهْلك ةَنكلبُنكمسعوٍدكمهَدكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايرَاكلجلنِّ

. فقةَلكعرقشُا:كأنةكسأاُتكلبَنكمسعوٍد،كفقرُت:كهْلكمهَدكأحٌدكم كْمكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايرَاكلجلنِّ

لألوديِاك يفك فةاتشس ةُهك ففقدنةُه،ك بشّكَاك وهَوك ايرٍاك ذلَتك لهللك رسوِلك مَعك واك ّةك  ّةك ال،ك قةَل:ك

ولاّشعةِب،كفقر ةكلستطرَيكأْوكلغتيَل)1). 

كايرٍاكبةَتكهبةكقوٌم. فبت ةكبرشِّ

فراّمكأصبح ةكإذلكهَوكجةٍءكمْنكقبَلكحللٍء.

كايرٍاكبةَتكهبةكقوٌم. فقر ة:كيةكرسوَلكلهللِّ،كفقدنةَك،كفطرب ةَك،كفرْمكنجدَك،كفبت ةكبرشِّ

، فذهبُت معُه، فقرأُت عليهْم القرآَن«. فقةَل:ك»أتاين داعي اجلنِّ

فةنطرَقكب ة،كفأرلنةكآثةرهْمكوآثةَركنريلهنْم.

وسأاوُهكلاّزلَد،كفقةَل:ك»لكْم كلُّ عظٍم ذكَر اسُم اهلل عليِه يقُع يف أيديكْم، أوفَر ما يكوُن حلاًم، 

وكلُّ بعرٍة علٌف لدوابيّكْم«.

ام طعاُم إخوانكِم«)2).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فال تستنجوا هبام، فإنيّ

»لكْم كليّ عظم ذكَر اسم اهلليّ عليِه«كقةَلكبعضكلاعرامءكهذلكملؤم يهْم،كوأّمةكغريهْمكفجةَءكيفك

كطعةمهْمكمةكملْكيذ لكلسمكلهللّكعريِه)3).  حديثكآخلكأنَّ

لا هةياك ولاّذهةُب.ك لاّتفّلُقك ولاّتطةيل:ك أحٌد.كولالستطةرةك لغتةاهك أِوك لاّطريكمحرته،ك ك بِهكبرسعٍاك أنَّ ذهَبك أْيك )1(كك
.]152/3[

)2(ككرولهكمسرمك]450[.
)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]170/4[.
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��ؤاُل وع���ل���ُم ال��ع��امل��نَي ب���ِه ي��ن��اُلش��ف��اُء ال��ع��يِّ ل��ْو س��أَل ال��سيّ

أم��وٌر ي��وم��ًا  أش��ك��ل��ْت  م��ا  واحل���الُلإذا  ُم  امل���ح���ريّ اش��ت��ب��َه  أِو 

فاسأْل العلِم  أه��ُل  لديَك  املقاُلف��إنَّ  عندهُم  منَك  ليحسْن 

لديِه وم��ا   ، ال��نيّ��ب��يُّ س��ئ��َل  ك��امُلإذا  وذا  جي��ب��ُه،  ملْ  ج����واٌب 

فيِه ن��ف��َع  ال  م��ا  س���ؤَل  ��ؤاُلوي��ك��رُه  ال��سيّ ك��رَه  انتفى  النيّفُع  إذا 

عليِه تنبيهًا  ع��ن��ُه  ٍب ف��ي��ام ي��ق��اُلوي��ع��رُض  حل��س��ِن ت������أديّ

ْر يؤخيّ لْم  رورِة  الضيّ في  يُك  املجاُلفإْن  ل��ُه  ��ؤاِل  ال��سيّ يف  ويفتْح 

غ��ري��ٌب يستفتي  ي��أت��ي��ِه  وق���ْد جي��ف��و ف��ص��رٌب واح��ت��امُلإذا 

عليِه س���ؤال  أك��ث��روا  أطالواوم��ه��م��ا  ول��ْو  ائلنَي،  السيّ أج��اَب 

لساٌن يكشفها  ال��نيّ��اِس  ج��اُلع��ق��وُل  وت��ع��رُف م��ْن س��ؤاهل��ُم ال��ريّ

م��م��اٍر ي��ج��ادل��ُه  إْن  اجل���داُلوي��ص��ب��ُر  صاحبُه  يفيُد  ول��ي��ِس 

س���ؤوٌل ي��راج��ع��ُه  إْن  م��الُلوي��ق��ب��ُل  وال  ل��دي��ِه،  ض��ج��ٌر  ف��ال 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع األعراب

اقدك ةنكمنك املكخرقهكملسو هيلع هللا ىلصكحسُنكتعةمرهكمعكمنكلتصفكبةاغرظاكولاشّدةكمنكلا ةس،كفقدك
 ةنتكاهكمولقُفكعظيشٌاكوجريرٌاكمعكلألعللبكلاذينكعلفولكبةاشّدةكولاغرظاكيفكلاقولكولافعل،ك
 امكقةلكتعةىل:ك]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ[ 

]لاتوبا:97[.

فكةنكيقةبُلكغرظتهمكومّدهتمكبةاّلمحاكولحلرم؛ك امكقةلكفيهكلهلل:ك]پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ[ك]آلكعشللن:159[.

ومنكلملعلوِفكأنكلألعللَبكوهمكسّكةُنكلابةدياكفيهمكجفةٌءكوقسوٌة؛كواذاككقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: 
»مْن بدا جفا«)1). 

قةَلكيفكلا ّهةيِاك)281/1(:ك»أْي:كمْنكسكَنكلابةديَاكغرَظكطبعُه؛كاقّرِاكخمةاطِاكلا ّةِس،كولجلفةُء:ك
غرُظكلاّطبِع«.كلنتهى.

كفشنكسكنكلابةدياكأورثهكذاككجفةًءكيفكلاطبِع،كوغرظًاكحتىكيفكلألافةظ،كبخالفكلاذيكيسكُنك
لاذيكيعيشكيفك لاّلجلك أافةظك لملدن،كفرتىكخرقهكأقلبكوأافةظهكأانيكوأرّقكمنك يفكلحلرضكويفك

لابةديِا.

)1(ككرولهكأمحدك]8619[كعنكأيبكهليلةكI،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]6123[.
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ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ]ھ  تعةىل:ك لهللك قةلك وقدك

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ   ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ  

ىئ[ك]لاتوبا:99-98[.

وقةلكتعةىل:ك]ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ[ك]لاتوبا:101[.

فكةنكم همكلملؤم ونكوم همكلمل ةفقون.

لملدي اكأنكيعودكإىلك لابةدياكوسكنك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيلىضكألحدكمنكأصحةبهكجةءكمنك وملكيكنك

لابةدياكملةكأخلى،كوعّدكذاككمنك بةئلكلاذنوب.

ذلَك،  علموا  إذا  وكاتبُه  وموكلُه،  با،  الريّ »آكُل  قةَل:ك Iك مسعوٍدك بنك لهللك عبِدك فعْنك

دقِة، واملرتدُّ أعرابييًّا بعَد اهلجرِة ملعونوَن عىل لساِن  والواشمُة، واملوشومُة للحسِن، والوي الصيّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص يوَم القيامِة«)1).  حمميّ

اكنكجيوزكهذلكيفكظلوفكلستث ةئيا:ك

فعْنكسرشَاكبِنكلأل وِعكأّنُهكدخَلكعىلكلحلّجةِج،كفقةَل:كيةكلبَنكلأل وِعكلرتددَتكعىلكعقبيَك؟ك

تعّلبَت؟

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأذَنكيلكيفكلابدِو)2).  قةَل:كال،كواكنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]5102[،كوقةلكلألابةين:ك»صحيحكاغريه«.كلاتعريقةتكلحلسةنك]3241[.
)2(ككرولهكلابخةريك]7087[،كومسرمك]1862[،كوبوبكعريهكلابخةريكبقواه:ك»بةُبكلاّتعّلِبكيفكلافت ِا«.
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كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مع ما هم عليه من الغلظة رحيامً رقيقاً معهم، يستخدم معهم األسلوب 

اللني يف النصح واإلرشاد.

وهذلكولضحكيفكأسروبهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلألعلليبكلاذيكبةلكيفكلملسجد.ك

،ك Iكقةَل:كبي امكنحُنكيفكلملسجِدكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإْذكجةَءكأعلليبٌّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍكك

قةَلك قةَل:ك هذل[ك كعنك ]أي:ك فَّ مْهك مْهك لهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك أصحةُبكرسوِلك فقةَلك لملسجِد،ك يبوُلكيفك فقةَمك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزرموُه)1)، دعوُه«.

فرت وُهكحّتىكبةَل.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدعةُه،كفقةَلكاُه:ك»إنَّ هذِه املساجَد ال تصلُح ليشٍء مْن هذا البوِل، وال  كإنَّ ثمَّ

الِة، وقراءِة القرآِن«.كأْوك امكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. القذِر، إنيّام هَي لذكِر اهلل D، والصيّ

قةَل:كفأمَلكرجاًلكمَنكلاقوِمكفجةَءكبداٍوكمْنكمةٍء،كفش ُّهكعريِه)2)-كأيكصّبه.

كملسو هيلع هللا ىلصكجةاٌسكفصىّلكفراّمكفلَغكقةَل:ك كلملسجَدكولا ّبيُّ وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كدخَلكأعلليبٌّ

كلرمح يكوحمّشدًل،كوالكتلحْمكمع ةكأحدًل. لاّرهمَّ

رَت واسعًا«. كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»لقْد حتجيّ فةاتفَتكإايِهكلا ّبيُّ

فرْمكيربْثكأْنكبةَلكيفكلملسجِد،كفأرسَعكإايِهكلا ّةُس.

كملسو هيلع هللا ىلص: »أهريقوا عليِه سجاًل مْن ماٍء أْو دلوًا مْن ماٍء«. فقةَلكلا ّبيُّ

يَن«)3).  يَن، وملْ تبعثوا معرسيّ كقةَل:ك»إنيّام بعثتْم ميرسيّ ثمَّ

)1(ككأْي:كالكتقطعولكعريهكبواه.كلا هةياك]301/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]219[،كومسرمك]285[.

)3(ككرولهكلابخةريك]220[،كولارتمذيك]147[،كولارفظكاه.
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،كفقةَل:ك»إنَّ  كبأيبكوأّمي،كفرْمكيؤّنْب،كوملْكيسبَّ كبعَدكأْنكفقَه:كفقةَمكإيلَّ ويفكروليا:كفقةَلكلألعلليبُّ

كأمَلكبسجٍلكمْنكمةٍء،كفأفلَغكعىلكبواِه)1).  الِة«،كثمَّ هذا املسجَد ال يباُل فيِه، وإنيّام بنَي لذكِر اهلليِّ، وللصيّ

من فوائد احلديث:

بةملخةافِاك يأِتك ملْك إذلك إيذلءك والك تع يف،ك غريك مْنك يرزمُهك مةك وتعريشهك بةجلةهِل،ك لاّلفقك فيِه:ك

لستخفةفًةكأْوكع ةدًل،كوالكسّيامكإْنك ةَنكممّْنكحيتةُجكإىلكلستئالفه.ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كوحسُنكخرقِه. وفيِه:كرأفُاكلا ّبيِّ

وفيه:كدفُعكأعظمكلارّضريِنكبةحتامِلكأخّفهام؛كاقواِهكملسو هيلع هللا ىلص:ك)دعوُه(كقةَلكلاعرامء:ك ةَنكقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك

)دعوُه(كملصرحتنِي:

إحدامها:كأّنُهكاْوكقطَعكعريِهكبواهكترّضَر،كوأصلكلاّت جيسكقْدكحصَل،كفكةَنكلحتاملكزيةدتهك

أوىلكمْنكإيقةعكلارّضركبِه.

كلاّت جيسكقْدكحصَلكيفكجزءكيسريكمَنكلملسجد،كفرْوكأقةموُهكيفكأث ةءكبواهكات ّجسْتك والثيّانية:كأنَّ

ثيةبهكوبدنهكومولضعك ثريةكمْنكلملسجد.ك

كلالحرتلَزكمْنكلا ّجةسِاك ةَنكمقّلرًلكيفكنفوِسكلاّصحةبِا؛كوهلذلكبةدرولكإىلكلإلنكةِرك وفيِه:كأنَّ

بحرضتِهكملسو هيلع هللا ىلصكقبَلكلستئذلنِه،كوملةكتقّلَركع دهْمكأيضًةكمْنكطرِبكلألمِلكبةملعلوِف،كولا ّهِيكعْنكلمل كِل.ك

كلملةِء.ك وفيِه:كلملبةدرُةكإىلكإزلاِاكلملفةسِدكع َدكزوللكلملةنع؛كألملهْمكع َدكفللغِهكبصبِّ

كلابّرَاك كغسةااكلا ّجةساكلاولقعاكعىلكلألرِضكطةهلة،كويرتحُقكبِهكغريكلاولقعِا؛كألنَّ وفيِه:كأنَّ

لاّتطهريك كلملقصوَدك لارّتلَبكنقَل،كوعرش ةكأنَّ ك يثبْتكأنَّ لابةقياكعىلكلألرِضكغسةااكنجةسا،كفإذلكملْك

كلحلكمكبطهةرةكلابّرا،كوإذلك ةنْتكطةهلًةكفةمل فصراكأيضًةكمثرهة؛كاعدمكلافةرِق.ك تعنّيَ

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]529[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]529[.
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وفيِه:كتعظيُمكلملسجدكوت زهيُهكعْنكلألقذلِر.ك

كلملةِءكعريهةكوالكيشرتُطكحفلهة)1).  كلألرَضكتطهُلكبصبِّ وفيِه:كأنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقابل إساءهتم وغلظتهم بالعفو واإلحسان:

)2)كغريُظك عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:ك  ُتكأميشكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوعريِهكردلٌءكنجللينٌّ
لحلةميِا)3). 

كلاربُد،كوحّتىكبقيْتكحةميتُهكيفكع ِقك ،كفجبذُهكبلدلئِهكجبذًةكمديدًة،كحّتىكلنشقَّ فأدر ُهكأعلليبٌّ
رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كونظلُتكإىلكصفحِاكع ِقكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقْدكأّثلْتكهبةكحةميُاكلاّلدلِءكمْنكمّدِةك

جبذتِه.

كقةَل:كيةكحمّشُد،كمْلكيلكمْنكمةِلكلهللكلّاذيكع دَك. ثمَّ

كأمَلكاُهكبعطةٍء)4).  فةاتفَتكإايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفضحَك،كثمَّ

من فوائد احلديث: 

يفك لألذىك عىلك وصربهك لجلشيل،ك وصفحهك وحرشه،ك لهللّكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوِلك خرِقك بيةُنك امِلك فيِه:ك
لا ّفسكولملةِل.ك

ولاّتجةوزكعْنكجفةءكمْنكيليدكتأّافهكعىلكلإلسالم،كوايتأّسىكبِهكلاوالةكبعدهكيفكخرقهكلجلشيلك
مْنكلاّصفح،كولإلغضةءكولاّدفعكبةّاتيكهَيكأحسن.

وفيِه:كلحتاملكلجلةهرنَي،كولإلعللضكعْنكمقةبرتهم.

)1(ككفتحكلابةريك]325/1[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]191/3[.
)2(ككنسباكإىلكنجللنكبردكمعلوفكبنَيكلحلجةزكولايشن.

)3(ككوهَيكطلفكلاّثوبكممّةكييلكطّلتُه.
)4(ككرولهكلابخةريك]3149[كومسرمك]1057[كولارفظكاه.
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وفيِه:كدفُعكلاّسّيئاكبةحلس ِا،كوإعطةءكمْنكيتأّافكقربُه.

كفيهةكبجهرِه. وفيِه:كلاعفُوكعْنكملتكبك بريةكالكحدَّ

وفيِه:كإبةحاكلاّضحككع دكلألموركلّاتيكيتعّجُبكم هةكيفكلاعةدة)1). 

ومن حلمه ملسو هيلع هللا ىلص مع األعراب،كمةكرولهكأبوكموسىكIكقةل:

كملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكنةزٌلكبةجلعللنِاكبنَيكمّكَاكولملدي ِا)2)،كومعُهكبالٌل.   ُتكع َدكلا ّبيِّ

كفقةَل:كأالكت جُزكيلكمةكوعدت ي)3)! كملسو هيلع هللا ىلصكأعلليبٌّ فأتىكلا ّبيَّ

فقةَلكاُه:ك»أبرْش«. 

كمْنكأبرْش!! فقةَل:كقْدكأ ثلَتكعيلَّ

فأقبَلكعىلكأيبكموسىكوبالٍلك هيئِاكلاغضبةِنكفقةَل:ك»ردَّ البرشى فاقبال أنتام«.

قةال:كقبر ة.

كقةَل:ك»ارشبا منُه، وأفرغا عىل  كفيِه،كثمَّ كدعةكبقدٍحكفيِهكمةٌء،كفغسَلكيديِهكووجهُهكفيِه،كومجَّ ثمَّ
وجوهكام، ونحوركام وأبرشا«.

كسرشَاكمْنكورلِءكلاّسرِت:كأْنكأفضالكألّمكام،كفأفضالكهلةكم ُهك فأخذلكلاقدَحكففعال،كف ةدْتكأمُّ

طةئفًا)4). 

)1(ككفتحكلابةريك]506/10[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]147/7[.
)2(ككلاذيكجزمكبهكأ ثلكلارشلحكأهنةكبنيكلاّطةئفكومّكاكوإىلكمّكاكأقلب.

كلاوعدك ةَنكخةّصًةكبِه،كوحيتشلكأْنكيكونكعةّمًة،كو ةَنكطربهكأْنكيعّجلكاُهكنصيبهكمَنكلاغ يشاكفإّنُهكملسو هيلع هللا ىلص  )3(ككحيتشلكأنَّ
لاغ ةئمك م هةكقسَمك فراّمكرجَعك لاّطةئف،ك إىلك بةاعسة ِلك بةجلعّللنِا،كوتوّجَهكهَوك أْنكجتشعكغ ةئمكح نٍيك أمَلك  ةَنك
حي ئٍذكبةجلعّللنا،كفرهذلكوقَعكيفك ثريكممّْنك ةَنكحديثكعهدكبةإلسالِمكلستبطةءكلاغ يشاكولست جةزكقسشتهة.ك

فتحكلابةريك]46/8[.
)4(ككرولهكلابخةريك]4328[كومسرمك]503[.
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كمنكأبرش،كقوُلكجرٍفكجةهٍلكبحةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،ك :كأ ثلَتكعيلَّ قال القرطبي:ك»وقولكلألعلليبِّ

وبقدركلابرشىكلاتيكبرّشهكهبةكاوكقبرهة،كاك هةكعلضْتكعريه،كفحلمهة،كوقضيْتكاغريه،كفقبرهة.

،كوأصرهكيفكلخلري،ك ،كسّشيْتكبذاككألهنةكتظهُلكلارسوَركيفكبرشةكلملبرّشِ والبرشى:كخرٌبكبامكيرسُّ

كتوّسعًة. وقدكيقةلكيفكلارّشِّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »أبرش«،كملكيذ لكاهكعنيكمةكبرّشُهكبه؛كألنهكقصَدكتبشريهكبةخلرِيكعىلكلاعشومك وقولكلا بيِّ

لاذيكيصرُحكخلريكلادنيةكولآلخلة.

ومّلةكجهلكذاككرّدهكحللمةنه،كومّلةكعلضكذاككعىلكمنكعلفكقدره؛كبةدركإايهكوقبرُه،كف ةَلكمنك

كلألوفل. لابشةرةكلخلرَيكلأل رَب،كولحلظَّ

مبةاغاكيفك بهك ولاتشّسحك ذاكك وأملمهةكبرشبك فيهك لملةِءكوبصَقك و ونهكملسو هيلع هللا ىلصكغسلكوجههكيفك

إيصةلكلخلريكهلام«)1). 

ويعفو عمن حاول قتله منهم:

عنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكL:كأّنُهكغزلكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقبَلكنجٍد،كفراّمكقفَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

قفَلكمعُه،كفأدر تهْمكلاقةئرُا)2)كيفكولٍدك ثرِيكلاعضةه)3). 

ف زَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،َكوتفّلَقكلا ّةُسكيفكلاعضةِهكيستظّروَنكبةاّشجِل،كونزَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

حتَتكسشلٍة)4)،كفعّرَقكهبةكسيفُه.ك

)1(ككلملفهمك]448/6[.
. )2(ككأْي:كوسطكلا ّهةركومّدُةكلحللِّ

)3(ككوهوك ّلكمجلكعظيمكاُهكموك.كلا هةياك]255/3[.
)4(ككأْي:كمجلٍةك ثريةكلاورِق.
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كجةاٌس)1). كإذلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيدعونة،كفجئ ةُهكفإذلكع دُهكأعلليبٌّ قةَلكجةبٌل:كف ش ةكنومًا،كثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هذا اخرتَط سيفي وأنا نائٌم، فاستيقظُت وهَو يف يدِه صلتًا)2).

فقاَل يل: ختافني؟

قلت: ال.

فقاَل يل: مْن يمنعَك منيّي؟ 

يُف)3).  قلُت: »اهلل«، ثالثًا. فشاَم السيّ

فها هَو ذا جالٌس)4)«. 

كملْكيعةقبُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)5).  ثمَّ

ويفكروليا:كفسقَطكلاّسيُفكمْنكيدِه،كفأخذُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:ك»مْن يمنعَك؟«.

قةَل:ك ْنكخرَيكآخٍذ.ك

قةَل:ك»تشهُد أنَّ ال إلَه إاليّ اهلل، وأينيّ رسوُل اهلل؟«.

قةَل:كأعةهدَككعىلكأْنكالكأقةترَك،كوالكأ وُنكمَعكقوٍمكيقةترونَك.

)1(ككهوكغورُثكبُنكلحلةرِث؛ك امكيفكرولياكلحلة م.
)2(ككأْيكمسروالً.

)3(ككلملللدكأغشدُه،كوهذِهكلاكرشاكمْنكلألضدلِد،كيقةُلكمةمُهكإذلكلستّرُهكومةمُهكإذلكأغشدُه.كاسةنكلاعلبك]330/12[.
كلألعلليّبكمّلةكمـةهَدكذاَككلاّثبةتكلاعظيم،كوعلَفكأّنُهكحيَلكبي ُهكوبي ُه؛كحتّقِقكصدقِه،كوعرَمكأّنُهكالكيصلك )4(ككو أنَّ

إايِه،كفأاقىكلاّسالح،كوأمكَنكمْنكنفسِه.كفتحكلابةريك]427/7[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2910[كومسرمك]843[.
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قةَل:كفخىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسبيرُه،كفجةَءكإىلكقومِه،كفقةَل:كجئتكْمكمْنكع ِدكخرِيكلا ّةِس)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكاشّدِةكرغبتهكيفكلستئالِفكلاكّفةِر؛كايدخرولكيفكلإلسالِم،كوملْكيؤلخذهكبامك كعريِهكلا بيُّ فشنَّ

ص َع،كبْلكعفةكع ُه.ك

ومن فوائد احلديث:

فيِه:كتلككلإلمةمكمعةقباكمنكجفةكعريهكوتوّعدهكإنكمةء،كولاعفوكع هكإنكأحب.ك

وفيِه:كصرُبكلالسولكملسو هيلع هللا ىلص،كوحرشهكوصفحهكعنكلجلّهةل.ك

وفيِه:كمجةعته،كوبأسه،كوثبةتكنفسهكصىلكلهللكعريه،كويقي هكأنكلهللكي رصه،كويظهلهكعىلك

لادينك ره)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يصرب عىل كرثة أسئلتهم وجييبهم عليها:

كملسو هيلع هللا ىلصكويوّقلونه،ك فقدك ةنولك ثريًلكمةكيسأاونكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةنكلاصحةبُاككهيةبونكلا بيَّ

وملكيكونولكيسأاونهكعنكأميةءكمسكوتكع هة؛كخشياكأنكي زلكحتليمكهذهكلألميةء؛كفيكونكلاسةئلك

قدكتسببكيفكذاككفيأثم.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفيجيبهمكعىلكذاك،كفي تفعك و ةنولكيفلحونكبةألعللبكإذلكقدمولكلملدي ا؛كايسأاولكلا بيَّ

لاصحةبا.ك

عِنكلا ّولِسكبِنكسشعةَنكIكقةَل:كأقشُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةملدي ِاكس ًاكمةكيش ع يكمَنك

لهلجلِةكإاّلكلملسأاُا،ك ةَنكأحدنةكإذلكهةجَلكملْكيسأْلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكيشٍء)3).

)1(ككرولهكلحلة ـمك]4322[،كوصححهكعىلكرشِطكلاّشـيخنِي،كوولفقهكلاذهبـي،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتك
لحلسةنك]2872[.

)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىكالبنكبطةلك]101/5[.
)3(ككرولهكمسرمك]2553[.
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ومعناُه:كأّنُهكأقةَمكبةملدي ِاك ةاّزلئِل،كومةكم عُهكمَنكلهلجلةكولستيطةنكلملدي اكإاّلكلاّلغباكيفكسؤللك

رسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكأموركلاّدين؛كفإّنُهك ةَنكسشَحكبذاَككارّطةرئنَيكدونكلملهةجليَن،كو ةَنكلملهةجلوَنك

يفلحوَنكبسؤلِلكلاغلبةءكمَنكلألعللبكوغريهْم؛كألهّنْمكحيتشروَنكيفكلاّسؤلل،كويعذرون،كويستفيدك

لملهةجلوَنكلجلولب)1). 

وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كهني ةكأْنكنسأَلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكيشٍء)2)،كفكةَنكيعجب ةك

أْنكجييَءكلاّلجُلكمْنكأهِلكلابةديِا)3)كلاعةقُل،كفيسأاُهكونحُنكنسشُع.

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِدكدخَلكرجٌلكمْنكأهِلكلابةديِاكعىلكمجٍلكفأنةخُهكيفك بي امكنحُنكجروٌسكمَعكلا ّبيِّ

كقةَل:كهلْمكأّيكْمكحمّشٌد؟ك كعقرُه،كثمَّ لملسجِدكثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمّتكٌئكبنَيكظهللنيهْم.ك ولا ّبيُّ

فقر ة:كهذلكلاّلجُلكلألبيُضكلملّتكُئ.ك

فقةَلكاُهكلاّلجُل:كيةكلبَنكعبِدكلملّطرِبك

كملسو هيلع هللا ىلص: »قْد أجبتَك«.  فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

كيفكنفسَك.ك كملسو هيلع هللا ىلص:كإيّنكسةئرَك،كفششّدٌدكعريَككيفكلملسأاِا،كفالكجتْدكعيلَّ فقةَلكلاّلجُلكار ّبيِّ

فقةَل:ك»سْل عاميّ بدا لَك«.

كلهللَّكأرسرَك؟ك فقةَل:كيةكحمّشُدكأتةنةكرسواَككفزعَمكا ةكأّنَككتزعُمكأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]111/16[.
)2(ككيع يكسؤلَلكمةكالكرضورَةكإايِه.

كأهلكلابةدياكهْمكلألعللب،كويغرُبكفيهْمكلجلهُلكولجلفةُء.ك )3(ككيع يكمْنكملْكيكْنكبرغُهكلا ّهيكعْنكلاّسؤلل،كوألنَّ
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قةَل:كفشْنكخرَقكلاّسامَء؟ك

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفشْنكخرَقكلألرَض؟

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفشْنكنصَبكهذِهكلجلبةَلكوجعَلكفيهةكمةكجعَل؟ك

قةَل:ك»اهلل«. 

قةَل:كفبةّاذيكخرَقكلاّسامَءكوخرَقكلألرَضكونصَبكهذِهكلجلبةَلكآهللُّكأرسرَك؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كعري ةكمخَسكصرولٍتكيفكيوم ةكوايرت ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كعري ةكز ةًةكيفكأمولا ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل:ك»نعْم«. 

كعري ةكصوَمكمهِلكرمضةَنكيفكس ت ة.ك قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل: »صدَق«.
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قةَل:كفبةّاذيكأرسرَككآهللُّكأملَككهبذل؟ك

قةَل: »نعْم«. 

كلابيِتكمْنكلستطةَعكإايِهكسبياًل.ك كعري ةكحجَّ قةَل:كوزعَمكرسواَككأنَّ

قةَل:ك»صدَق«. 

.ك ،كوالكأنقُصكم هنَّ كالكأزيُدكعريهنَّ كوىّلكوقةَل:كولّاذيكبعثَككبةحلقِّ ثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »لئْن صدَق ليدخلنَّ اجلنيَّة«)1).  فقةَلكلا ّبيُّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيتمل مقاطعتهم حلديثه، وربا أخر إجابتهم حتى يفرغ من حديثه:

،كفقةَلكمتىك كملسو هيلع هللا ىلصكيفكجمرٍسكحيّدُثكلاقوَمكجةءُهكأعلليبٌّ عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كبي امكلا ّبيُّ

لاّسةعُا؟

فشىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحيّدُث.ك

فقةَلكبعُضكلاقوِم:كسشَعكمةكقةَلكفكلَهكمةكقةَل.

وقةَلكبعضهْم:كبْلكملْكيسشْع.ك

اعِة؟«. ائُل عْن السيّ حّتىكإذلكقىضكحديثُهكقةَل:ك»أيَن أراُه السيّ

قةَل:كهةكأنةكيةكرسوَلكلهلل.

اعَة«. قةَل:ك»فإذا ضييّعْت األمانُة فانتظْر السيّ

قةَل:ك يَفكإضةعتهة؟.

)1(ككرولهكلابخةريك]633[،كومسرمك]12[،كوقدكسبق.
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اعَة«)1).  َد األمُر إىل غرِي أهلِه فانتظْر السيّ قةَل:ك»إذا وسيّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كوجوُبكتعريمكلاسةئل؛كاقواه:ك)أيَنكلاّسةئُل؟(،كثمكإخبةرهكعنكلاذيكسألكع ه.

ك وفيِه:كأنكمنكآدلِبكلملتعّرِمكأنكالكيسألكلاعةملكمةكدلمكمشتغاًلكبحديثكأوكغريه؛كألنكمنكحقِّ
لاقومكلاذينكبدأكبحديثهمكأنكالكيقطعهكع همكحتىكيتّشه.

وفيِه:كلاّلفُقكبةملتعرمكوإنكجفةكيفكسؤلاه،كأوكجهل؛كألنهكملسو هيلع هللا ىلصكملكيوّبخُهكعىلكسؤلاهكقبلكإ املك
حديثه.

وفيِه:كجولزكمللجعاكلاعةملكع دكعدمكفهمكلاسةئل؛كاقواه:ك» يَفكإضةعتهة؟«)2). 

وكان حيتمل رفع صوهتم عليه ونداءهم له بالسؤال: 

؟ كأعللبّيًةكنةدىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كمةكتلىكيفكهذلكلاّضبِّ فعنكلبنكعشلكقةل:كإنَّ

مُه«)3).  فقةَل:»ال آكلُه وال أحريّ

فقةَلك ؟ك لاّدولبِّ مَنك لملحلُمك يقتُلك مةك فقةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيَّ نةدىك أعللبّيًةك ك أنَّ عشَلك لبِنك وعِنك
رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:»الغراَب، واحلدأَة، والفأرَة، والكلَب العقوَر، والعقرَب«)4).

وعْنكلاربلِءكبِنكعةزٍبكLكيفكقواِه:ك]ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
كذّميكمنٌي. كمحديكزيٌن،كوإنَّ ۆئ[ك]لحلجللت:4[،كقةَل:كفقةَمكرجٌل،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]59[،كوقدكسبق.
)2(ككرشحكلبنكبطةلك]127/1[،كعشدةكلاقةريك]7/2[.

)3(ككرولهكأمحدك]5505[،كوقةلكمعيبكلألرنةؤوط:ك»إس ةدهكصحيحكعىلكرشطكلاشيخني«كأ.هـ.كورولهكلابخةريك
]5536[،كومسرمك]1943[كدونكندلءكلألعليب.

)4(ككمستخلجكأيبكعولناك]362/4[،كورولهكلابخةريك]1828[،كومسرمك]1199[كدونكندلءكلألعليبكأيضًة.
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 .(1(»D كملسو هيلع هللا ىلص: »ذاَك اهلل فقةَلكلا ّبيُّ

ومقصوُدكلاّلجِلكمْنكهذلكلاقوِلكمدُحكنفسِه،كوإظهةُركعظشتِهكيع يكإْنكمدحتكرجاًلكفهَوك

حمشوٌدكومزّيٌن،كوإْنكذممتكرجاًلكفهَوكمذموٌمكومعيٌب.

 (2(.Eكأِي:كلّاذيكمحدُهكزيٌنكوذّمُهكمنٌيكهَوكلهللك»D وقواه:ك»ذاَك اهلل

وكان يرضب هلم األمثال با يفهمون من أمور البادية:

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكواَدكيلكغالٌمكأسوُدك]وإيّنك كأعللبّيًةكأتىكلا ّبيَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

أنكلته[.

فقةَل:ك»هْل لَك مْن إبٍل؟«.

قةَل:كنعم.

قةَل:ك»ما ألوانا؟«.

قةَل:كمحٌل.

قةَل:ك»هْل فيها مْن أورَق؟«)3).

قةَل:كنعْم.

قةَل:ك»فأنيّى ذلَك؟«.

قةَل:كاعّرُهكنزعُهكعلٌق.]كأي:كاعرهكأْنكيكونكيفكأصوهلةكمةكهَوكبةاّروِنكلملذ وركفةجتذبُهكإايِهك
فجةَءكعىلكاونه[.

)1(ككرولهكلارتمذيك]3367[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتمذيك]3367[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]109/9[.

)3(ككلألورقكمنكلإلبل:كلاذيكيفكاونهكبيةضكإىلكسـولد.كولاورقا:كسـولدكيفكغربة،كوقيل:كسـولدكوبيةضك دخةنك
لالمثك]نوعكمنكلا بةت[.كاسةنكلاعلبك]376/10[.
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قةَل:ك»فلعلَّ ابنَك هذا نزعُه عرٌق«)1). 

الضيُف منهم،  وكان جيالسهم ويضحُك معهم ويتبّسط معهم يف احلديث، وينزل عليه 

إكرامه. فيحسُن ضيافته و

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيومًةكحيّدُثك-كوع دُهكرجٌلكمْنكأهِلكلابةديِا-:ك»أنَّ  كلا ّبيَّ فعنكأيبكهليلةكI:كأنَّ
رِع، فقاَل لُه: أولسَت فيام شئَت؟  ُه يف الزيّ رجاًل مْن أهِل اجلنيِّة استأذَن ربيّ

قاَل: بىل، ولكنيّي أحبُّ أْن أزرَع.

قاَل: فأرسَع وبذَر فتبادَر الطيّرَف نباتُه واستواؤُه واستحصادُه، فكاَن أمثاَل اجلباِل)2). 

ُه ال يشبعَك يشٌء«. فيقوُل اهلل: دونَك يا ابَن آدَم فإنيّ

:كولهللكالكجتدُهكإاّلكقلمّيًةكأْوكأنصةرّيًة،كفإهّنْمكأصحةُبكزرٍع،كوأّمةكنحُنكفرس ةك فقةَلكلألعلليبُّ
بأصحةِبكزرٍع!ك

كملسو هيلع هللا ىلص)3).  فضحَككلا ّبيُّ

 .(4( ،كوجولبِهكلابديعيِّ أْيكمْنكفطةنِاكلابدويِّ

،كفجرَسكبِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كأمةَمك وعْنكثوبةَنكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كنزَلكب ةكضيٌفكبدويٌّ
بيوتِه.

فجعَلكيسأاُهكعِنكلا ّةِسك يَفكفلحهْمكبةإلسالِم،كو يَفكحدهبمكيفكلاّصالِة،كفامكزلَلكخيربُهك
مْنكذاَككبةّاذيكيرّسُهكحّتىكرأيُتكوجَهكرسوِلكلهللكنرضًل.

)1(ككرولهكلابخةريك]5309[كومسرمك]1500[،كوقدكسبق.
)2(ككأْي:كأنهكأذَنكاُهكيفكلازرعكفبذَر،كف بَتكلابذُركيفكلحلةل،كوملْكيكْنكبنيكذاَككوبنيكلستولءكلاّزرع،كونجةزكأملهك ّرهك

مَنكلاقرعكولحلصدكولاّتذرياكولجلشعكولاّتكويمكإاّلكقدركملحاكلابرص.كفتحكلابةريك]27/5[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2348[.

)4(ككملقةةكلملفةتيحك]3600/9[.
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كمستخفيًةكالكيأاول:ك حّتىكإذلكلنتفَخكلا ّهةُر،كوحةَنكأ ُلكلاّطعةِمكأْنكيؤ َل،كدعةين،كفأمةَركإيلَّ

»أِن ائِت بيَت عائشَة J، فأخربها أنَّ لرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضيفًا«.

كمةكأصبَحكيفكبيت ةكيشٌءكيأ رُهكأحٌدكمَنكلا ّةِس. قةاْت:كولّاذيكبعثَككبةهلدىكوديِنكلحلقِّ

كيعتذرَنكبامكلعتذرْتكبِهكعةئشُاكJ،كحّتىكرأيُتكاوَنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  فلّدينكإىلكنسةئِه،ك ّرهنَّ

 سَف.

كيعةرُضكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كحّتىكقةَل:كإّنةكأهُلك كعةقاًلكففطَن،كفامكزلَلكلابدويُّ و ةَنكلابدويُّ

لابةديِاكمعةنوَنكيفكزمةن ة،كاس ةك أهِلكلحلرِض،كإّنامكيكفيكأحدنةكلاقبضُاكمَنكلاّتشِلكيرشُبكعريهةك

لارّشبُاكمَنكلاّربِن،كفذاَككلخلصُب)1).

فشّلْتكع َدكذاَككع ٌزكا ةكقِدكلحتربْت،ك  ّةكنسّشيهةكثشللَء،كفدعةكهبةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كبةسشهةك

وقةَل:ك»ثمرا، ثمرا«.

فأقبرْتكإايِهكحتشحُم،كفأخَذكبلجرهةكومسَحكرضعهةكوقةَل:ك»باسِم اهلليِّ«.

فحفرْت،كفدعةينكبشحرٍبكا ة،كفأتيتُهكبِه،كفحرَبكوقةَل:ك»باسِم اهلليِّ«،كفشألُه.

كقةَل:ك»ادفْع باسِم اهلليِّ«. ثمَّ

كأرلَدكأْنكيضعُه،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فدفعُتكإىلكلاّضيِفكفرشَبكم ُهكرشبًاكضخشًا،كثمَّ

«)2)،كفعةَد.ك »علَّ

«،كفكّلَركحّتىكلمتأَل،كورشَبكمةكمةَءكلهلل. كأرلَدكأْنكيضعُه،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللِّ:ك»علَّ ثمَّ

)1(ككأي:كإذلكوجـدكتـلكوعريـهكمةءكأوكابـن،كفهذلكأعىلكيشء،كوهذلكهوكلخلصب.كوفيهكحسـنكخرـقكهذلكلابدوىك
وحصةفاكعقرهكوفطةنتهكوطيبك المه.

)2(ككمنكلاعرُل:كوهوكلارّشِبكبعدكلارّشب.كلا هةياك]559/3[
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كقةَل:ك»أبلْغ هذا عائشَة، فلترشْب منُه ما بدا هلا«. كحرَبكفيِهكوقةَل:ك»باسِم اهلليِّ«،كومألُهكثمَّ ثمَّ

كأرسر يكإىلكنسةئِه،ك ّرامكرشبِتك كرجعُتكإايِهكفحرَبكفيِهكوقةَل: »باسِم اهلليِّ«،كفشألُه،كثمَّ ثمَّ

. ك ّرهنَّ لملأٌةكرّدينكإىلكلألخلى،كوقةَل:ك»باسِم اهلليِّ«،كحّتىكرّدهنَّ

كرددُتكإايِه. ثمَّ

كأعطةين،كفرْمكآُلكأْنك »باسِم اهلليِّ«،كفرشَبكمةكمةَءكلهلل،كثمَّ «،كفلفعتُهكفقةَل:ك »ارفْع إيلَّ فقةَل:ك

كعىلكدرِجكلاقدِح،كفرشبُتكرشلبًةكأحىلكمَنكلاعسِل،كوأطيَبكمَنكلملسِك،كوقةَل:ك»الليّهمَّ  أضَعكمفتيَّ

بارِك ألهلها فيها«.كيع ي:كلاع ز)1). 

وكان يثين عىل أهل الصدق واجلهاد منهم.

ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفآمَنكبِه،كولّتبعُه،كثمَّ كرجاًلكمَنكلألعللِبكجةَءكإىلكلا ّبيِّ عنكمّدلِدكبِنكلهلةِدكIكأنَّ
قةَل:كأهةجُلكمعَك.

كملسو هيلع هللا ىلصكسبيًة،كفقسَم،كوقسَمك كملسو هيلع هللا ىلصكبعَضكأصحةبِه،كفراّمك ةنْتكغزوٌةكغ َمكلا ّبيُّ فأوىصكبِهكلا ّبيُّ
اُه،كفأعطىكأصحةبُهكمةكقسَمكاُه،كو ةَنكيلعىكظهلهْم،كفراّمكجةَءكدفعوُهكإايِه،كفقةَل:كمةكهذل؟

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كمةكهذل؟ كملسو هيلع هللا ىلص،كفأخذُه،كفجةَءكبِهكإىلكلا ّبيِّ قةاول:كقسٌمكقسشُهكاَككلا ّبيُّ

قةَل:ك»قسمتُه لَك«.

قةَل:كمةكعىلكهذلكلّتبعتَك،كواك ّيكلّتبعتَككعىلكأْنكأرمىكإىلكهةه ة،كوأمةَركإىلكحرقِهكبسهٍم،ك
فأموَت،كفأدخَلكلجل َّا.

فقةَل:ك»إْن تصدِق اهلليَّ يصدقَك«.

كملسو هيلع هللا ىلصكحيشُلكقْدكأصةبُهكسهٌمكحيُثكأمةَر. ،كفأيَتكبِهكلا ّبيُّ كهنضولكيفكقتةِلكلاعدوِّ فربثولكقرياًل،كثمَّ

)1(ككرولهكلآلجليكيفك تةبكلارشيعاك]1048[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]1977[،كوقدكسبق.
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كملسو هيلع هللا ىلص: »أهَو هَو؟«. فقةَلكلا ّبيُّ

قةاول:كنعْم.

قةَل:ك»صدَق اهلليَّ، فصدقُه«.

كقّدمُه،كفصىّلكعريِه،كفكةَنكفيامكظهَلكمْنكصالتِه:ك»الليّهمَّ هذا  كملسو هيلع هللا ىلصكيفكجّبته،كثمَّ ك ّف ُهكلا ّبيُّ ثمَّ
عبدَك خرَج مهاجرًا يف سبيلَك، فقتَل شهيدًا، أنا شهيٌد عىل ذلَك«)1). 

كيلجُعك وعْنكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:ك ةَنكمعةٌذكيصيّلكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعشةَء،كثمَّ

فيصيّلكبأصحةبِه.

فلجَعكذلَتكيوٍمكفصىّلكهبْم،كوصىّلكخرفُهكفًتىكمْنكقومِه،كفراّمكطةَلكعىلكلافتىكصىّلكوخلَج،ك

ك ألخربنَّ ا فةٌق،ك هذلك ك إنَّ فقةَل:ك اُه،ك ذاَكك ذ َلك معةٌذك صىّلك فراّمك ولنطرقول،ك بعريِه،ك بخطةِمك فأخَذك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربُهكمعةٌذكبةّاذيكص َعكلافتى.

كيلجُع،كفيطّوُلكعري ة. فقةَلكلافتى:كيةكرسوَلكلهللِّ،كيطيُلكلملكَثكع دَك،كثمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أفتيّاٌن أنَت يا معاُذ؟«.

وقةَلكارفتى:ك»كيَف تصنُع يا ابَن أخي إذا صليّيَت؟«.

قةَل:كأقلُأكبفةحتِاكلاكتةِب،كوأسأُلكلهللكلجل َّاكوأعوُذكبِهكمَنكلا ّةِر،كوإيّنكالكأدري،كمةكدندنتَكك

ودندنُاكمعةٍذ؟

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إينيّ ومعاٌذ حوَل هاتنِي أْو نحَو ذي«.

قةَل:كقةَلكلافتى:كواكْنكسيعرُمكمعةٌذكإذلكقدَمكلاقوُم.

كقْدكدنول.كقةَل:كفقدمول.كقةَل:كفةستشهَدكلافتى. كلاعدوَّ وقْدكخربولكأنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]1953[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص61[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكبعَدكذاَككملعةٍذ:ك»ما فعَل خصمي وخصمَك؟«. فقةَلكلا ّبيُّ

قةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كصدَقكلهللَّكو ذبُت،كلستشهَد)1). 

ورّبا سابق بعضهم عىل اإلبل:

كملسو هيلع هللا ىلصكنةقٌاكتسّشىكلاعضبةَء،كالكتكةُدكتسبُق. عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:ك ةَنكار ّبيِّ

لملسرشنَي،ك عىلك ذاَكك ك فةمتدَّ فسبقه.ك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك رسوَلك فسةبَقك قعوٍد)2)،ك عىلك ك أعلليبٌّ فجةَءك

وقةاول:كسبقِتكلاعضبةُء.

نيا  ًا عىل اهلل أْن ال يرتفَع يشٌء مَن الديّ فراّمكرأىكمةكيفكوجوههْمكقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ حقيّ

إاليّ وضعُه«)3). 

من فوائد احلديث:

كعىلكلاّتولضِع. فيِه:كلحلثُّ

وفيِه:كلخّتةُذكلإلبلكارّل وِب،كولملسةبقِاكعريهة.

كأعللبّيًةكيسةبقُه.ك كملسو هيلع هللا ىلصكوتولضعُه؛كاكونِهكريَضكأنَّ وفيِه:كحسُنكخرِقكلا ّبيِّ

كيشٍءكم هةكالكيلتفُعكإاّلكلّتضَع)4).  ك لَّ وفيِه:كلاّتزهيُدكيفكلاّدنية؛كاإلمةرِةكإىلكأنَّ

)1(ككرولهكلبنكخزيشاك]1634[،كوقةلكلألابةين:ك»إس ةدهكجيد«.كصفاكصالةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصك]ص106[،كوهوكيفكلابخةريك
]705[،كومسرمك]465[كخمترصًل.

كلاّل وَبكمْنكلإلبِل،كقةَلكلجلوهلّي:كهَوكلابكلكحّتىكيل َب،كوأقّلكذاَككأْنكيكوَنكلبَنكس تنِيك )2(ككوهوكمةكلستحقَّ
إىلكأْنكيدخَلكلاّسةدسا،كفيسّشىكمجاًل.كاسةنكلاعلبك]359/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2872[.
)4(ككفتحكلابةريك]47/6[.
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ورفقه ملسو هيلع هللا ىلص هبم كان فيام يتعلّق بحقوقه اخلاّصة، وأّما إذا كان األمر يتعلّق بحقوق الله، 

فكان يوقفهم عند حدود الرشع وأحكامه:

كرّضتنِيكلقتترتة،كفرضبْتكإحدلمهةكلألخلىكبعشوِدكفسطةٍطك عِنكلملغريِةكبِنكمعبَاكI:كأنَّ
فقترتهة.ك]ويفكافظ:كوهَيكحةمٌلكفقترْتكوادهةكلّاذيكيفكبط هة[.ك

فقىضكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبةاّديِاكعىلكعصبِاكلاقةترِا،كوقىضكملةكيفكبط هةكبغّلٍة)1). 

 .(2( ،كفشثُلكذاَككيطلَّ :كتغّلم يكمْنكالكرشَبكوالكأ َل،كوالكنطَقكوالكلستهلَّ فقةَلكلألعلليبُّ

فقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»أسجٌع كسجِع اجلاهلييِّة؟!«كوقىضكملةكيفكبط هةكبغّلٍة)3). 

قاَل العلامء:كإّنامكذّمكسجعهكاوجهنِي:

أحدمها:كأّنُهكعةرَضكبِهكحكمكلارّشع،كورلَمكإبطةاه.ك

الثيّاين:كأّنُهكتكّرفُهكيفكخمةطبته،كوهذلِنكلاوجهةِنكمَنكلاّسجعكمذمومةن.

كملسو هيلع هللا ىلصكيقواُهكيفكبعضكلألوقةتكوهَوكمشهوركيفكلحلديثكفريَسك وأّمةكلاّسجعكلّاذيك ةَنكلا ّبيُّ

مْنكهذل؛كألّنُهكالكيعةرضكبِهكحكمكلارّشع،كوالكيتكّرفُهكفالكهنيكفيِه،كبْلكهَوكحسن)4). 

وإّنامكرضَبكلملثلكبةاكّهةِنكألهّنْمك ةنولكيلّوجوَنكأقةويرهْمكلابةطراكبأسجةٍعكتلّققكلاقروبك

ايشيرولكإايهة)5). 

)1(ككأْي:كممرـوٌككعبـٌدكأْوكأمٌا،كويكونكمقدلرهةكنصفكعرشكلاديا.كوهذل:كحمشولكعىلكأهنةكرضبتهةكبعشودكالكيقصدك
بِهكلاقتلكغةابًة،كفيكونكمبهكعشدكجتبكفيِهكلاّدياكعىلكلاعةقرا،كوالكجيُبكفيِهكقصةٌص،كوالكدياكعىلكلجلةين.كرشحك

لا وويك]177،176/11[.
)2(ككأْي:كهيدر.كلا هةياك]136/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6906[،كومسرمك]1682[،كولا سةئيك]4823[كولارفظكاه.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]178/11[.

)5(ككاسةنكلاعلبك]363/13[.
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وإّنامكملْكيعةقبُهكألّنُهكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكمأمورًلكبةاّصفِحكعِنكلجلةهرنَي)1). 

كعريِهكجّبٌاكمْنكطيةاسٍاكمكفوفٌاك كملسو هيلع هللا ىلصكأعلليبٌّ وعْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكقةَل:كأتىكلا ّبيَّ

كرلٍعكلبِنكرلٍع،كويضَعك كصةحبكْمكهذل)2)كيليُدكأْنكيلفَعك لَّ بديبةٍج،كأْوكمزرورٌةكبديبةٍج،كفقةَل:كإنَّ

كفةرٍسكلبِنكفةرٍس.  لَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمغضبًة،كفأخَذكبشجةمِعكجّبتِه،كفةجتذبُه،كوقةَل:كالكأرىكعريَككثيةَبكمْنكالك فقةَمكلا ّبيُّ

كرجَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجرَس،كفقةَل: يعقُل،كثمَّ

»إنَّ نوحًا S مليّا حرضتُه الوفاُة دعا ابنيِه، فقاَل: إينيّ قارٌص عليكام الوصييَّة، آمركام باثنتنِي، 

مواِت واألرَض وما  ِك والكرِب، وآمركام بال إلَه إاليّ اهلل؛ فإنَّ السيّ وأناكام عِن اثنتنِي، أناكام عِن الرشيّ

ِة األخرى؛ كانْت أرجَح. ِة امليزاِن، ووضعْت ال إلَه إاليّ اهلل يف الكفيّ فيهام لْو وضعْت يف كفيّ

أْو  لفصمتها  عليها؛  اهلل  إاليّ  إلَه  ال  فوضعْت  حلقًة،  كانتا  واألرَض  مواِت  السيّ أنَّ  ولْو 

لقصمتها.

ا صالُة كلِّ يشٍء، وهبا يرزُق كلُّ يشٍء«)3).  وآمركام بسبحاَن اهلل وبحمدِه؛ فإنيّ

ومل يكن يقبل منهم اإلقالة من البيعة عىل اإلسالم واهلجرة:

كملسو هيلع هللا ىلصكفبةيعُهكعىلكلإلسالِم. كلا ّبيَّ عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةل:كجةَءكأعلليبٌّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكحمّشُدكأقر يكبيعتي)5).  كوعٌككبةملدي ِا)4)،كفأتىكلا ّبيَّ فأصةَبكلألعلليبَّ

)1(ككفتحكلابةريك]218/10[.
.H2(ككيقصدكلا بيك(

)3(ككرولهكأمحدك]7061[،كوصّححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]134[.
)4(ككلحلّشىكوأملهة.كلا هةياك]207/5[

)5(ككأي:كلقبلكم يكفسخكلابيعاكلاتيكبي  ة.
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فأبىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كجةءُهكفقةَل:كأقر يكبيعتي. ثمَّ

فأبى.

كجةءُهكفقةَل:كأقر يكبيعتي. ثمَّ

.(1( فأبى،كفخلَجكلألعلليبُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّام املدينُة كالكرِي تنفي خبثها، وينصُع طييّبها«)2).

قاَل العلامء:كإّنامكملْكيقرُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكبيعته،كألّنُهكالكجيوزكملْنكأسرَمكأْنكيرتككلإلسالم،كوالكملْنك

هةجَلكإىلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكارشقةِمكع دهكأْنكيرتككلهلجلةكويذهبكإىلكوط هكأْوكغريه.كوهذلكلألعلليّبك ةَنك

ممّْنكهةجَلكوبةيَعكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلملقةمكمعُه)3). 

كلّاذيكي فخكبِهكلا ّةر،ك كمَنكلاّطني.كوقيَل:كلاّزقُّ »إنيّام املدينُة كالكرِي«ك ريكلحلّدلد،كوهَوكلملب يُّ

:كلاكوُر)4).  ولملب يُّ

»تنفي خبثها«كهَوكمةكترقيِهكمْنكوسِخكلافّضِاكولا ّحةِسكوغريمهةكإذلكأذيبة.

ولملع ى:كتطلُدكلملدي ُاكمْنكالكخرَيكفيِهكوختلجُه.

»وينصُع طييّبها«كأْي:كيصفوكوخيرصكويتشّيز،كومع ىكلحلديث:كأّنُهكخيلجكمَنكلملدي اكمْنكملْك

خيرصكإيامنه،كويبقىكفيهةكمْنكخرَصكإيامنه)5). 

)1(ككأْي:كمْنكلملدي ِاكرلجعًةكإىلكلابدِو.
)2(ككرولهكلابخةريك]1883[،كومسرمك]1383[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكمسرمك]156/9[.
)4(ككلا هةياك]217/4[.

)5(ككحتفاكلألحوذيك]289/10[.
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كمْنكخلَجكمَنكلملدي ِا،كوهَوكمشكٌل؛كفقْدكخلَجكم هةك قاَل ابُن املنرِي:ك»ظةهُلكهذلكلحلديِثكذمُّ

مجٌعك ثرٌيكمْنكلاّصحةبِا،كوسك ولكغريهةكمَنكلابالِد،كو ذلكمْنكبعدهْمكمَنكلافضالِء.ك

كلملذ وُر،ك كلملذموَمكمْنكخلَجكع هةك للهًاكفيهة،كورغبًاكع هةك امكفعَلكلألعلليبُّ واجلواُب:كأنَّ

وأّمةكلملشةُركإايهْمكفإّنامكخلجولكملقةصَدكصحيحٍا،ك  رِشكلاعرِم،كوفتِحكبالِدكلارّشِك،كولملللبطِاكيفك

لاّثغوِركوجهةِدكلألعدلِء،كوهْمكمَعكذاَككعىلكلعتقةِدكفضِلكلملدي ِاكوفضِلكسك ةهة)1). 

وكان يزجرهم عن النظر يف البيوت من غري استئذان:

خصةصَاك عي ُهك فأاقَمك لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوِلك بةَبك أتىك أعللبّيًةك ك أنَّ I:ك مةاٍكك بِنك أنِسك عْنك

كملسو هيلع هللا ىلص،كفتوّخةُه)3)كبحديدٍة،كأْوكعوٍد؛كايفقَأكعي ُه. لابةِب)2).كفبرَصكبِهكلا ّبيُّ

فراّمكأْنكبرَصكلنقشَع)4).

؛ لفقأُت عينَك«)5).  كملسو هيلع هللا ىلص: »أما إنيَّك لْو ثبتَّ فقةَلكاُهكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلص  كملسو هيلع هللا ىلص،كومَعكلا ّبيِّ عْنكسهِلكبِنكسعٍدكIكقةَل:كلّطرَعكرجٌلكمْنكجحٍلكيفكحجِلكلا ّبيِّ

كبِهكرأسُه. مدًرىكحيكُّ

فقةَل:ك»لْو أعلُم أنيَّك تنظُر؛ لطعنُت بِه يف عينَك، إنيّام جعَل االستئذاُن مْن أجِل البرِص«)6). 

لابرصكعىلك يقعك ائاّلك بِه،كوإّنامكجعَلك كلالستئذلنكمرشوعكومأمورك أنَّ النووي:ك»مع ةُه:ك قال 

)1(ككفتحكلابةريك]200/13[.
)2(ككلخلصةصا:كلافلجا،كولملع ىكجعَلكفلجاكلابةبكحمةذَيكعي هك أهّنةكاقشاكهلة.

)3(ككأْي:كطربُه.
كبرصهكورجَع. )4(ككأْي:كردَّ

)5(ككرولهكلا سةئيك]4858[،كوصححهكلألابةين.
)6(ككرولهكلابخةريك]5924[،كومسرمك]2156[.
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كألحٍدكأْنكي ظلكيفكجحلكبةبكوالكغريهكممّةكهَوكمتعّلضكفيِه؛كاوقوِعكبرصهكعىلك لحلللم،كفالكحيلُّ
لملأةكأج بّيا.ك

فرْوكرمةُهكبخفيٍفكففقأهة؛كفالك لملتطّرعكبيشٍءكخفيف،ك ويفكهذلكلحلديث:كجولزكرميكعنيك
ضامن،كإذلك ةَنكقْدكنظلكيفكبيتكايَسكفيِهكلملأةكحملم«)1). 

وكان يزور مريضهم، ويدعو هلم:

كيعودُه. كملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكعىلكأعلليبٍّ كلا ّبيَّ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدخَلكعىلكمليٍضكيعودُهكقةَل:ك»ال بأَس طهوٌر إْن شاَء اهلل«،كفقةَلك قةَل:كو ةَنكلا ّبيُّ
اُه:ك»ال بأَس طهوٌر إْن شاَء اهلل«.

قةَل:كقرت:كطهوٌر!ك اّلكبْلكهَيكمّحىكتفوُر،كأْوكتثوُركعىلكميٍخك برٍيكتزيلُهكلاقبوَر.

كملسو هيلع هللا ىلص: »فنعْم إذًا«)2).  فقةَلكلا ّبيُّ

ويفكروليا:ك»فامكأمسىكمَنكلاغِدكإاّلكمّيتًة«)3). 

»ال بأَس«كالكبأسكيع ي:كالكمّدَةكعريك،كوالكأذى.

»طهوٌر إْن شاَء اهلل«كيع ي:كهذلكطهوٌركإنكمةءكلهلل،كوإنامكقةلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكإنكمةءكلهلل؛كألنكهذهك
مجراكخربّيٌا،كوايستكمجراكدعةئّيًا؛كألنكلادعةءكي بغيكاإلنسةنكأنكجيزمكبه،كوالكيقولكإنكمئَت.

وهلذلكهنىكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأنكيقولكلالجلك»لارهمكلغفلكيلكإنكمئت،كلارهمكلرمح يكإنكمئَت«)4). 
الكتقلكهذل؛كألنكلهللكالكمكلهكاه،كإنكمةءكغفلكاك،كوإنكمةءكملكيغفلكوملكيلحم،كفالكيقةل:كإنك

مئَتكإالكملنكاهكمكله،كأوكملنكيستعظُمكلاعطةء،كفإذلكسأاَتكلهللكفالكتقلكإنكمئَت.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]137/14[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3616[.

)3(ككرولهكلاطربلينك]7213[كعنكرشحبيل،كوقةلكلهليثشي:ك»فيهكمنكملكأعلفه«.كجمشعكلازولئدك]39/3[.
.I4(ككرولهكلابخةريك]6339[،كومسرمك]2679[كعنكأيبكهليلةك(
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كملسو هيلع هللا ىلصكالكبأسكطهوركإنكمةءكلهلل،كفهذل؛كألنهكخربكوتفةؤل،ك أمةكقوُلكإنكمةءكلهللكيفكقولكلا بيِّ

فيقول:كالكبأس،ك أنهكي فيكأنكيكونكبهكبأٌس.

 .(1(
Dثمكيقوُل:كإنكمةءكلهلل؛كألنكلألملك ّرهكبششيئاكلهللك

»فنعْم إذًا«كلافةءكفيِهكمعّقباكملحذوِفكتقديله:كإذلكأبيتكف عْم،كأْي:ك ةَنك امكظ  ت.

من فوائد احلديث:

فيِه:كأنهكي بغيكملنكعةدكلملليَضكإذلكدخلكعريهكأنكيقول:كالكبأسكطهوركإنكمةءكلهلل.

وفيِه:كأّنُهكالكنقَصكعىلكلإلمةمكيفكعيةدةكمليضكمْنكرعّيتهكواْوك ةَنكأعللبّيًةكجةفية،كوالكعىلك

لاعةملكيفكعيةدةكلجلةهل؛كايعّرشُهكويذّ لُهكبامكي فعُهكويأملُهكبةاّصرِبكائاّلكيتسّخطكقدركلهللّكفيسخطك

عريِهكويسّريهكعْنكأملهكبْلكيغبطُهكبسقشِه،كإىلكغريكذاَككمْنكجربكخةطلهكوخةطلكأهره.ك

وفيِه:كأّنُهكي بغيكارشليِضكأْنكيترّقىكلملوعظاكبةاقبوِل،كوحيسنكجولبكمْنكيذّ لُهكبذاَك)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقبُل هداياهم، ويكافئهم عليها:

هيديك زلهلًل)3)،ك ةَنك لسشُهك لابةديِاك ةَنك أهِلك مْنك رجاًلك ك أنَّ I:ك مةاٍكك بِنك أنِسك عْنك

كملسو هيلع هللا ىلصكلهلدّيَاكمَنكلابةديِا،كفيجّهزُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأرلَدكأْنكخيلَج. ار ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ زاهرًا باديتنا، ونحُن حارضوُه«. فقةَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيومًة،كوهَوكيبيُعكمتةعُه،كفةحتض ُهك كملسو هيلع هللا ىلصكحيّبُه،كو ةَنكرجاًلكدمياًم،كفأتةُهكلا ّبيُّ و ةَنكلا ّبيُّ

مْنكخرفِه،كوهَوكالكيبرصُه.

)1(ككرشحكريةضكلاصةحلنيك]484/4[كالبنكعثيشني.
)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]119/10[،كرشحكريةضكلاصةحلنيك]484/4[كالبنكعثيشني.

)3(ككهوكزلهلكبنكحللم،ك ةنكبدويةكمنكأمجعكلا ةس.
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فقةَلكلاّلجُل:كأرسر ي،كمْنكهذل؟

كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكعلفُه. كملسو هيلع هللا ىلص،كفجعَلكالكيأاوكمةكأاصَقكظهلُهكبصدِركلا ّبيِّ فةاتفَت،كفعلَفكلا ّبيَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك)مْنكيشرتيكلاعبَد؟()1). وجعَلكلا ّبيُّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإذًلكولهللكجتدينك ةسدًل.

كملسو هيلع هللا ىلص: »لكنك عنَد اهلل لسَت كاسدا«كأْوكقةَل:ك»لكْن عنَد اهلل أنَت غاٍل«)2).  فقةَلكلا ّبيُّ

»باديتنا«كأي:كسة نكبةديت ة،كأوكهيديكإاي ةكمنكص وفكنبةتكلابةديا،كوأنولعكثامرهةكفصةرك
 أنهكبةديت ة،كأوكإذلكلحتج ةكمتةعكلابةدياكجةءكبهكإاي ة،كفأغ ةنةكعنكلالحيل.

إىلك بةالجوعك يقصدك الك أنهك أوك لحلةرضِة،ك منك حيتةجهك بامك نجّهزهك أي:ك حارضوُه«ك »ونحُن 
لحلةرضةكإالكخمةاطت ة.)3) 

»وكاَن رجاًل دمياًم«كأي:كقبيحكلاصورة،كمعك ونهكمريَحكلاسرية.

إىل  ينظُر  اهلليَّ ال  »إنَّ  لابةطن،كواذلكجةءكيفكلحلديث:ك لملدلركعىلكحسنك أنك لات بيهكعىلك ففيهك
صوركْم، وأموالكْم، ولكْن ينظُر إىل قلوبكْم، وأعاملكْم«)4). 

ك م هةكستَّ فعّوضُهك بكلًة)5)،ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك السوِلك أهدىك أعللبّيًةك ك أنَّ I:ك هليلةك أيبك وعنك

بكللٍت،كفتسّخطُه)6). 

)1(ككوهذلكمنكمزلحهكملسو هيلع هللا ىلصكلاذيكالكيقولكفيهكإالكحّقًةكحيثكأطرقكعريهكلاعبد؛كاكونكلا ةسك ّرهمكعبيدكهلل.
)2(ككرولهكأمحدكيفكمس دهك]12237[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]5760[.

)3(ككفيضكلاقديلك]452/2[.
)4(ككرولهكمسرمك]2564[كعنكأيبكهليلةكI.كمجعكلاوسةئلكيفكرشحكلاشامئلك]29/2[كارقةري.

)5(ككلابكُلكمنكلإلبلكبش زااكلافتىكمنكلا ةس.كلا هةياك]149/1[
كطشعُهكيفكلجلزلِءك ةَنكأ ثَل؛كملةكسشَعكمْنكفيِضكجودِهكملسو هيلع هللا ىلص.  كألنَّ )6(ككأْي:ك لهًةكوملْكيلَضكهبة،كوإّنامكتسّخَطكلألعلليبُّ

حتفاكلألحوذيك]308/10[
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كقةَل:ك»إنَّ رجاالً مَن العرِب هيدي أحدهْم  كملسو هيلع هللا ىلص،كفحشَدكلهللَّكوأث ىكعريِهكثمَّ فبرَغكذاَككلا ّبيَّ

، ولقْد مهمُت أْن ال أقبَل  ُط عيلَّ طُه فيظلُّ يتسخيّ ضُه منها بقدِر ما عندي، ثمَّ يتسخيّ َة، فأعويّ اهلدييّ

 .(1(» ، أْو دويسٍّ ، أْو ثقفيٍّ ، أْو أنصاريٍّ ًة إاليّ مْن قريشٍّ هدييّ

ك :ك» لَهكقبوَلكلهلدّيِاكممّْنك ةَنكلابةعُثكاُهكعريهةكطرَبكلالستكثةِر،كوإّنامكخصَّ قاَل التيّوربشتيُّ

كلهلّشِا،كوقطِعكلا ّظِلكعْنك لملذ وريَنكفيِهكهبذِهكلافضيرِا؛كملةكعلَفكفيهْمكمْنكسخةوِةكلا ّفِس،كوعروِّ

لألعولِض«)2). 

وربا تعّدى عليه بعضهم، فصرب واحتمل خماصمته:

كملسو هيلع هللا ىلصكلبتةَعكفلسًةك كلا ّبيَّ عْنكعامرَةكبِنكخزيشَاكأنكعشهكحدثهكوهوكمنكأصحةبكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص:كأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص؛كايقضيُهكثشَنكفلسِه)3). ،كفةستتبعُهكلا ّبيُّ مْنكأعلليبٍّ

. فأرسَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلمليَش،كوأبطَأكلألعلليبُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكلبتةعُه،ك كلا ّبيَّ ،كفيسةومونُهكبةافلِس،كوالكيشعلوَنكأنَّ فطفَقكرجةٌلكيعرتضوَنكلألعلليبَّ

حّتىكزلَدكبعضهْمكيفكلاّسوِمكعىلكمةكلبتةعُهكبِهكم ُه.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإْنك  َتكمبتةعًةكهذلكلافلِسكوإاّلكبعتُه!.ك ف ةدىكلألعلليبُّ

كفقةَل:ك»أْو ليَس قْد ابتعتُه منَك«. كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكسشَعكندلَءكلألعلليبِّ فقةَمكلا ّبيُّ

:كالكولهللكمةكبعتكُه!ك فقةَلكلألعلليبُّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »بىل قْد ابتعتُه منَك«. فقةَلكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]3945[،كوأبوكدلودك]3437[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2119[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]308/10[.

:كلّتبع ي. )3(ككأْي:كقةَلكاألعلليبِّ
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ك كيقوُل:كهرمَّ كومهةكيرتلجعةِن)1)،كوطفَقكلألعلليبُّ كملسو هيلع هللا ىلصكوبةألعلليبِّ فطفَقكلا ّةُسكيروذوَنكبةا ّبيِّ
مةهدًلكيشهُدكأيّنكقْدكبعتكُه.

فقةَلكخزيشُاكبُنكثةبٍت:كأنةكأمهُدكأّنَككقْدكبةيعتُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكخزيشَاكفقةَل:ك»بَم تشهُد؟«.  فأقبَلكلا ّبيُّ

فقةَل:كبتصديقَككيةكرسوَلكلهللِّ،كفجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمهةدَةكخزيشَاكبشهةدِةكرجرنِي)2).

 Iكزيَدكبَنكثةبٍتك »بشهادةِ رجلنِي«كوقدكظهلكأثلكذاككع دكمجعكلاقلآن؛كفعْنكخةرجَاكبِنكزيٍدكأنَّ
قةَل:كنسخُتكلاّصحَفكيفكلملصةحِف،كففقدُتكآيًاكمْنكسورِةكلألحزلِبك  ُتكأسشُعكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 
كلّاذيكجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمهةدتُهكمهةدَةك يقلُأكهبة،كفرْمكأجدهةكإاّلكمَعكخزيشَاكبِنكثةبٍتكلألنصةريِّ

رجرنِي،كوهَوكقواُه:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ[ك]لألحزلب:23[)3). 

وربا اشتدَّ عليه بعضهم يف الكالم فيحتمل منه ذلك:

ك كملسو هيلع هللا ىلصكيتقةضةُهكدي ًةك ةَنكعريِه،كفةمتدَّ كإىلكلا ّبيِّ عنكأيبكسعيدكلخلدريكIكقةل:كجةَءكأعلليبٌّ
عريِهكحّتىكقةَلكاُه:كأحّلُجكعريَككإاّلكقضيت ي!ك

فةنتهلُهكأصحةبُه،كوقةاول:كوحيَككتدريكمْنكتكّرُم؟!

قةَل:كإيّنكأطرُبكحّقي.

كملسو هيلع هللا ىلص: »هاليّ مَع صاحِب احلقِّ كنتْم!«. فقةَلكلا ّبيُّ

كأرسَلكإىلكخواَاكب ِتكقيٍس،كفقةَلكهلة:ك»إْنك ةَنكع دِككتٌل،كفأقلضي ةكحّتىكيأتي ةكتلنة،ك ثمَّ

ف قضيِك«.

)1(ككأْي:كيتعّرقوَنكهبامكوحيرضوَنكمكةملتهام.
)2(ككرولهكأمحدك]21376[،كوأبوكدلودك]3607[كولا سةئيك]4647[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]1286[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2807[.
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فقةاْت:كنعْمكبأيبكأنَتكيةكرسوَلكلهلل.

كوأطعشُه)1). فأقلضتُه،كفقىضكلألعلليبَّ

فقةَل:كأوفيَتكأوىفكلهللكاَك.

غرَي  ُه  حقيّ فيها  عيُف  الضيّ يأخُذ  ال  ٌة  أميّ سْت  قديّ ال  ُه  إنيّ النيّاِس،  خياُر  »أولئَك  ملسو هيلع هللا ىلص:ك فقةَلك

متعتٍع)2)«)3).

وعنكعةئشاكJكقةات:كلبتةَعكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكرجٍلكمْنكلألعللِبكجزورًلكبوسٍقكمْنك

تِلكلاّذخلِة)4).

فلجَعكبِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكبيتِه،كولاتشَسكاُهكلاّتشَل،كفرْمكجيدُه.

متِر  مْن  ابتعنا منَك جزورًا بوسٍق  قْد  ا  إنيّ اهلل  »يا عبَد  اُه:ك فقةَلك إايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك فخلَجك

خرِة، فالتمسناُه فلْم نجدُه«. الذيّ

:كولكغدرلُه!!ك فقةَلكلألعلليبُّ

قةاْت:كف هشُهكلا ّةُس،كوقةاول:كقةترَككلهللكأيغدُركرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟!

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »دعوُه فإنَّ لصاحِب احلقِّ مقاالً«.

ا ابتعنا منَك جزورًا، ونحُن نظنُّ أنَّ عندنا ما  كعةَدكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»يا عبَد اهلليّ إنيّ ثمَّ

ينا لَك، فالتمسناُه فلْم نجدُه«. سميّ

)1(ككأْي:كأعطةُهكزلئدًلكعىلكحّقِهكطعشًاكاُه.
)2(ككأْيكمْنكغريكأْنكيصيبُهكأًذىكيقرقُهكويزعجُه.

)3(ككرولهكلبنكمةجهك]2426[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2421[.
)4(ككتُلكلاّذخلِة:كلاعجوُة.
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:كولكغدرلُه!ك فقةَلكلألعلليبُّ

ف هشُهكلا ّةُسكوقةاول:كقةترَككلهللكأيغدُركرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »دعوُه فإنَّ لصاحِب احلقِّ مقاالً«.

فلّدَدكذاَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمّلتنِيكأْوكثالثًة.

فراّمكرآُهكالكيفقُهكع ُه،كقةَلكالجٍلكمْنكأصحةبِه:كلذهْبكإىلكخويرَاكب ِتكحكيِمكبِنكأمّيَاكفقْلك

يُه إليِك  خرِة فأسلفيناُه حتيّى نؤديّ هلة:ك»رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل لِك: إْن كاَن عندِك وسٌق مْن متِر الذيّ

إْن شاَء اهلل«.

كرجَعكلاّلجُلكفقةَل:كقةاْت:كنعْمكهَوكع ديكيةكرسوَلكلهللكفةبعْثكمْنك فذهَبكإايهةكلاّلجُلكثمَّ

يقبضُه.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكارّلجِل:ك»اذهْب بِه فأوفِه اليّذي لُه«.

فذهَبكبِهكفأوفةُهكلّاذيكاُه.

كبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكجةاٌسكيفكأصحةبِهكفقةَل:ك»جزاَك اهلل خريًا فقْد أوفيَت  كلألعلليبُّ فشلَّ

وأطيبَت!«. 

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أولئَك خياُر عباِد اهلل عنَد اهلل يوَم القيامِة املوفوَن املطيبوَن«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ربا عاتبهم عىل بعض أفعاهلم وقسوهتم:

،كوع دُهكلألقلُعكبُنكحةبٍسك عنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقّبَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلحلسَنكبَنكعيلٍّ

كجةاسًة. لاّتشيشيُّ

)1(ككرولهكأمحدك]25780[،كوقةلكلهليثشي:ك»إس ةدهكصحيح«.كجمشعكلازولئدك]248/4[،كوحس هكلألرنؤوط.
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كيلكعرشًةكمَنكلاواِدكمةكقّبرُتكم هْمكأحدًل. فقةَلكلألقلُع:كإنَّ

كقةَل:ك»مْن ال يرحُم ال يرحُم«)1).  ف ظَلكإايِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كتقّبروَنكلاّصبيةَن؟كفامكنقّبرهْم. كإىلكلا ّبيِّ وعْنكعةئشَاكJكقةاْت:كجةَءكأعلليبٌّ

محَة؟«)2).  كملسو هيلع هللا ىلص: »أوأملُك لَك أْن نزَع اهلل مْن قلبَك الريّ فقةَلكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5997[،كومسرمك]2318[.
كرولهكلابخةريك]5998[،كومسرمك]2317[. )29ك
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أخالقهْم في  مختلفوَن  ِع األل����واِنال��نيّ��اُس  وط��ب��اع��ه��ْم ك��ت��ن��ويّ
بياضُه الحليِب  بِن  الليّ كما  م��ت��ش��بيّ��ٌع ب��ت��ع��طيّ��ٍف وح��ن��اِنقلٌب 
ٌر متحجيّ فا  كالصيّ قلٌب  اِنوس���واُه  ��ويّ ب��ْل ربيّ���ام أق��س��ى م��َن ال��صيّ
لصخورها مسندًا  حارى  الصيّ مشتبهاِنسكَن  ص��ن��واِن  مه��ا  ف��ل��ذا 
وجفائهْم بجهلْم  النيّبيَّ  واإلح��س��اِنج��اءوا  باحللِم  فريوضهْم 
ثوبِه م��ْن  ُه  ي��ش��ديّ الجهوُل  اجلاينيأتي  اجلهوِل  جذِب  مْن  فانشقَّ 
اليّذي وأعطاُه  لُه،  النيّبيُّ  ح��رم��اِنضحَك  وال  ع��ن��ٍف  ب��ال  ي��رج��و 
فلْم بمسجدِه،  جاهلهْم  بياِنويبوُل  ق��ب��َل  بالتيّعنيِف  ي��زج��رُه 
حرماتها عظيّمْت  المساجَد  بمكاِنإنَّ  األذى  هل���ذاَك  ليسْت 
جاللُه ج��لَّ  الله  ل��ذك��ِر  وص��الت��ن��ا، وق�����راءِة ال��ق��رآِنبنيْت 
والجفا منهْم  اإلغالِظ  عِن  لساِنيغضي  وقبِح  أخ��الٍق،  س��وِء  م��ْن 
يغتالُه خ��ائ��ٌن  ي��وم��ًا  ج���اَء  اِنب��ْل  غ����درًا ك��ف��ع��ِل خم����ادٍع خ���ويّ
»مْن وقاَل:  النيّبي  على  الَح  السيّ أم��اِنرفَع  ح��نَي  الَت  منيّي«،  حيميَك 
الفتى فانبهَت  »الله«،  ��اِنفأجابُه:  وك��أنيّ��ام ق���ْد ش��ليّ��ِت ال��ك��فيّ
عفا لكْن  س��الح��ُه،  النيّبيُّ  اإلمكاِنأخ��َذ  ساعَة  جيمُل  والعفُو 
وأفسدوا البريَء،  قتلوا  إذا  اإليامِنلكْن  عِن  وا  وارت��ديّ األرِض،  يف 
حاكمًا بالعدالِة  منهْم  ت��واينيقتصُّ  دوَن  ب��احل��زِم  وم��ع��اق��ب��ًا 
تكبيٍّر دوَن  األع���راَب  يفاِنويجالُس  الضيّ ب��ك��رام��ِة  ويضيفهْم 
بيئاتهْم م��ْن  األم��ث��اَل  ��ُح  التيّبياِنوي��وضيّ ح���الوُة  وت��ل��َك  هل���ُم، 
فا بالشيّ ويدعو  مرضاهْم،  ًا ب��ال��طيّ��ه��ِر وال��غ��ف��راِنوي��زوُر  وم��ب��رشيّ
وأثابهْم منهُم،  ال��ه��داي��ا  باإلحساِنقبَل  اإلح��س��اَن  ليقابَل 
النيّدى وشيمتُه  أضعافًا،  زاَد  اهلتيّاِنبْل  ييِّب  الصيّ حاِب  السيّ مثَل 



تعامالت النبي 658

تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع العصاة والمذنبين

كحمشٍدكملسو هيلع هللا ىلصكمنكأعظمكلا ةسكتعظياًمكحللمةتكلهلل،كوأ ثلهمكخشيًاك اقدك ةنكأصحةُبكلا بيِّ
اه،كوأعظشهمكخوفًةكم ه.

اقدك ةنولكيعّظشونكلملعةيَصكفيجت بوهنة،كومعكذاككملكخيُلكجمتشعهمكممنكلستزّاهكلاشيطةُنك
وهوىكلا فس،كفوقَعكيفكبعضكلاذنوبكولملعةيصكخصوصًةكأهنمك ةنولكحديثيكعهدكبجةهريا.

إزهةقك إىلك لألمُلك أّدىك واوك حتىك وي يبون،ك ويلجعون،ك يتوبونك مةك واك ّهمك ةنولكرسعةنك
لألرولحكوبذلكلملهِجكيفكسبيلكلاتخّرصكمنكعقةبكلهللكيومكلادين.

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكلاتعةملكمعكهؤالءكلاعصةةكولملذنبني. في بغيكا ةكأنكنقفكعىلكم هجكلا بيِّ

وقدكأملكلهللكلاعصةةكيفكزمةنهكأنكيأتولكإايه؛كايستغفلكهلمكلهلل:ك][ك]لا سةء:64[.

فهمكالكيأتونككيةكحمشدكاتغفلكهلم،كواكنكاتطربكهلمكمنكلهللكلملغفلة.

املعصيِة،  ويبنّيُ هلم شناعَة  والّرأفة،  الشفقة  ببدأ  رفيقاً رحيامً هبم، ويعاملهم  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

ويستعمل معهم اخلطاب العقيلَّ أحياناً:

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلئذْنكيلكبةاّزنة.ك كفًتىكمةّبًةكأتىكلا ّبيَّ عْنكأيبكأمةمَاكIكقةَل:كإنَّ
فأقبَلكلاقوُمكعريِه،كفزجلوُه.كقةاول:كمْهكمْه.ك

فقةَل:ك»ادنْه«.كفدنةكم ُهكقليبًة.ك
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َك؟«.  قةَل:كفجرَس.كقةَل:ك»أحتبيُّه ألميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

هاهتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه البنتَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه ألميّ

قةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه لبناهتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه ألختَك؟«.

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

تَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه ألخواهتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه لعميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

هتْم«.كقةَل:ك»أفتحبيُّه خلالتَك؟«.  قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه لعاميّ

قةَل:كالكولهللِّ،كجعر يكلهللكفدلءَك.ك

قةَل:ك»وال النيّاُس حيبيّونُه خلاالهتْم«. 

ْن فرجُه«.كفرْمكيكْنكبعُدك ْر قلبُه، وحصيّ قةَل:كفوضَعكيدُهكعريِه،كوقةَل:ك»الليّهمَّ اغفْر ذنبُه، وطهيّ

ذاَككلافتىكيرتفُتكإىلكيشٍء)1). 

فكامكأنكاككحمةرَمكفرر ةسكحمةرُم،كولملزينكهبةكهيك–والبد-كأختكإنسةنكأوكأمهكأوكعشته..

لاخ،كفإنك  َتكتلضةهكا فسككفهذهكنقيصٌا،كوإنك  َتكالكتلضةهكا فسك،كفكيفكتلضةهكار ةس؟ك

وهكذلكلستدلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكبقبحكلازنةكيفكأعنيكلا ةس؛كفإهنمكالكيلضونهكألمهةهتم،كوالكاب ةهتم،ك

والكملحةرهم،كفعةمِلكلا ةسكبامكحتبكأنكيعةمروككبه،كومةكتكلههكا فسككفة لههكار ةس.

)1(ككرولهكأمحدك]21708[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]370[،كوقدكسبق.
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إنكلإلق ةعكلاعقيلكإذلكلنضةفكإىلكخشياكلهللكممةكي تظُلكلملذنَبكيومكلاقيةماكمنكلاعذلبكأصبحك
لحلةجزكعنكلاذنوبكأقوىكوأقوى.

كطّبقكهذلك كلاشةبكعنكنزوتهكلملحّلما،كوأبغضكلازنةكعنكق ةعا.كواوكأنك لكمةبٍّ وه ةك فَّ
لحلديَثكيفكنزولتهكملةكزنىكأحٌد؛كألنهكالكيلىضكذاككيفكحمةرمه)1). 

]پ ڀ  اقدكتعةملكمعهكملسو هيلع هللا ىلصكبكلكرفقكورمحا،ك يفكال،كوقدكأخربكلهللكع هكبقواه:ك
ڤ[  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
وأنثةهم،ك ذ لهمك بةا ةسك ةفاك بلمحتهك ا بّيهكملسو هيلع هللا ىلصك تعةىلك لهللك منك مهةدةك وهذهك عشللن:159[،ك ]آلك

صغريهمكو بريهم،كبلهمكوفةجلهم.

قةلكلبنك ثريكيفكقواهكتعةىل:ك]ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ[،كأي:كاوك  تكسّيَئكلاكالمكقةَسك
كلهللكمجعهمكعريك،كوأالنكجةنبككهلمكتأايفًةكاقروهبم،ك لاقربكعريهمكالنفضولكع ككوتل وك،كواكنَّ
،ك  امكقةلكعبدكلهللكبنكعشلوكI:كإنهكرأىكصفاكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلاكتبكلملتقدما:كأنهك»ايسكبفظٍّ

والكغريظ،كوالكسّخةبكيفكلألسولق،كوالكجيزيكبةاسيئاكلاسيئا،كواكنكيعفوكويصفح)2)«.)3) 

وكان يدهّلم عىل األعامل الصاحلة التي تكّفر معاصيهم، وتكون سبباً يف قبول توبتهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكعةجلُتك عْنكعبدكلهللكبِنكمسعوٍدكIكقةل:كجةَءكرجٌلكإىلكلا ّبيِّ
كمةكمئَت.ك لملأًة)4)كيفكأقىصكلملدي ِا،كوإيّنكأصبُتكم هةكمةكدوَنكأْنكأمّسهة،كفأنةكهذل،كفةقِضكيفَّ

فقةَلكاُهكعشُل:كاقْدكسرتَككلهللكاْوكسرتَتكنفسَك!!ك

كملسو هيلع هللا ىلصكميئًة.ك كلا ّبيُّ فرْمكيلدَّ

)1(ككرشحكلألربعنيكلا ووياك]11/36[كارشيخكعطياكسةمل.
)2(ككرولهكلابخةريك]4838[

)3(ككتفسريكلبنك ثريك]148/2[.
)4(ككأي:كت ةوهلةكولستشتعكهبة.
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فقةَمكلاّلجُل،كفةنطرَق.

كملسو هيلع هللا ىلصكرجاًلكدعةُه،كوتالكعريِهكهذِهكلآليَا:ك]ہ ھ ھ ھ  ھ ے    فأتبعُهكلا ّبيُّ

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ[ك]هود:114[. 

كلهللكهذلكاُهكخةّصًا؟ك فقةَلكرجٌلكمَنكلاقوم:ِكيةكنبيَّ

ًة«)1).  قةَل:ك»بْل للنيّاِس كافيّ

تي كليّهْم«.  ويفكرولياكلابخةري:ك»جلميِع أميّ

منك هبةك أحلَقك ومةك لخلشس،ك لاصرولِتك هذهك أي:ك ڭ[ك ڭ  ڭ  ]ۓ 
لاتطّوعةتكمنكأ رِبكلحلس ةِت،كوهي:كمعكأهنةكحس ةتكتقّلُبكإىلكلهلل،كوتوجُبكلاثولب،كفإهنةك

تذهُبكلاسيئةِتكوتحوهة.

قواه:ك مثلك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لا بيك عنك لاصحيحاك لألحةديثك قّيدهتةك لاصغةئل،ك امك بذلك:ك واملراد 

راٌت ما بينهنَّ إذا اجتنَب  لواُت اخلمُس، واجلمعُة إىل اجلمعِة، ورمضاُن إىل رمضاَن، مكفيّ »الصيّ

الكبائَر«)2). 

و امكقّيدهتةكلآلياكلاتيكيفكسورةكلا سةء،كوهيكقواهكتعةىل:ك]گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  [ك]لا سةء:31[)3). 

ك إنَّ وقةاول:ك لمللجئُا،ك ڭ[  ڭ  ڭ  ۓ   [ تعةىل:ك قواهك بظةهِلك وتّسَكك

يفك لملقّيدك عىلك لملطرقك هذلك لجلشهورك ومحَلك صغرية،ك أْوك سّيئاك بريةك ةنْتك تكّفُلك ّلك لحلس ةتك

لحلديثكلاّصحيح.

)1(ككرولهكلابخةريك]526[،كومسرمك]2763[.
.I2(ككرولهكمسرمك]233[كعنكأيبكهليلةك(

)3(ككتفسريكلاسعديك]391/1[.
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كهبذلكلحلديثكعىلكعدمكوجوبكلحلّدكيفكلاقبراكولاّرشسكونحومهة،كوعىلكسقوطك كولستدلَّ
لاّتعزيزكعّشْنكأتىكميئًةكم هة،كوجةَءكتةئبًةكنةدمًة)1). 

وكان حيتاط كثرياً يف إقامة احلدود، ويأمر املذنب أن يسرت عىل نفسه، ويتوب فيام بينه 

وبني ربه:

كعريهمكبسببكمةكلقرتفوهكمنكلاذنوبك كملسو هيلع هللا ىلصكطةابنيكم هكإقةماكلحلدِّ فقدكجةءكغرُيكولحٍدكإىلكلا بيِّ
. ولملعةيص،كفكةنكملسو هيلع هللا ىلصكحيةوُلكيفكأولكلألملكرصفهم،كفإذلكوجدكم همكلإلرصلَر؛كأقةمكعريهمكلحلدَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كيةكرسوَلكلهللك عْنكبليدَةكبِنكلحلصيِبكIكقةَل:كجةَءكمةعُزكبُنكمةاٍككإىلكلا ّبيِّ
طّهلين.

فقةَل:ك»وحيَك! ارجْع، فاستغفِر اهلليَّ، وتْب إليِه«.

كجةَء.ك قةَل:كفلجَعكغرَيكبعيٍد،كثمَّ

فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكطّهلين.ك

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وحيَك! ارجْع، فاستغفِر اهلليَّ، وتْب إليِه«.

كجةَءكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكطّهلين.ك قةَل:كفلجَعكغرَيكبعيٍد،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمثَلكذاَك. فقةَلكلا ّبيُّ

رَك؟«. حّتىكإذلك ةنْتكلاّللبعُاكقةَلكاُهكرسوُلكلهللِّ:ك»فيَم أطهيّ

فقةَل:كمَنكلاّزنة.ك

فسأَلكقومُه:ك»أجمنون هَو؟«. 

قةاول:كايَسكبِهكبأس.ك

)1(ككفتحكلابةريك]357/8[.
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فقةَل:ك»أرشَب مخرًا؟«. 

فقةَمكرجٌل،كفةست كهُه،كفرْمكجيْدكم ُهكريَحكمخٍل.ك

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أزنيَت؟«.

فقةَل:كنعْم.ك

قةَل:ك»لعليَّك قبيّلَت، أْو غمزَت، أْو نظرَت«. 

قةَل:كالكيةكرسوَلكلهلل.

فقةَل:ك»هْل أحصنَت؟«.

قةَل:كنعْم.

فع َدكذاَككأمَلكبلمجِه.

قةَل:كفةنطرق ةكبِهكإىلكبقيِعكلاغلقِد،كفامكأوثق ةُه،كوالكحفلنةكاُه.ك

فلمي ةُهكبةاعظِمكولملدِركولخلزِف)1). 

بجالميِدك فلمي ةُهك ا ة،ك فةنتصَبك لحلّلِة)3)،ك علَضك أتىك حّتىك خرفُهك ولمتددنةك )2)،ك فةمتدَّ

لحلّلِة)4)كحّتىكمةَت.

كلملوِت. كلحلجةرِة،كومسَّ كحنَيكوجَدكمسَّ فذ لولكذاَككالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكفلَّ

كلاّلجمكحيصلكبةحلجِل،كأِوكلملدر،كأِوكلاعظةم،كأْوكلخلزف،كأِوكلخلشب،كوغريك )1(ككهذلكدايلكملةكلّتفَقكعريِهكلاعرامءكأنَّ
ذاَككممّةكحيصلكبِهكلاقتل،كوالكتتعنّيكلألحجةر.

)2(ككأي:كهلب.
)3(ككأْي:كجةنبهة.

)4(ككأِي:كلحلجةرةكلاكبةر.



تعامالت النبي 664

ُه أْن يتوَب فيتوَب اهلل عليِه«.  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هاليّ تركتموُه، لعليّ

فكةَنكلا ّةُسكفيِهكفلقتنِيكقةئٌلكيقوُل:كاقْدكهرَككاقْدكأحةطْتكبِهكخطيئتُه.ك

ك كملسو هيلع هللا ىلص،كفوضَعكيدُهكيفكيدِه،كثمَّ وقةئٌلكيقوُل:كمةكتوبٌاكأفضَلكمْنكتوبِاكمةعٍز،كأّنُهكجةَءكإىلكلا ّبيِّ

قةَل:كلقتر يكبةحلجةرِة.ك

قةَل:كفربثولكبذاَككيومنِيكأْوكثالثًا.ك

كجرَس.ك كجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهْمكجروٌس،كفسّرَم،كثمَّ ثمَّ

فقةَل:ك»استغفروا ملاعِز بِن مالٍك«. 

قةَل:كفقةاول:كغفَلكلهللكملةعِزكبِنكمةاٍك.ك

ٍة لوسعتهْم«.  قةَل:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لقْد تاَب توبًة لْو قسمْت بنَي أميّ

كجةءتُهكلملأٌةكمْنكغةمٍدكمَنكلألزِد،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكطّهلين. قةَل:كثمَّ

فقةَل:ك»وحيِك ارجعي، فاستغفري اهلليَّ، وتوب إليِه«.

فقةاْت:كأرلَككتليُدكأْنكتلّددينك امكرّددَتكمةعَزكبَنكمةاٍك.

قةَل:ك»وما ذاِك؟«.

قةاْت:كإهّنةكحبىلكمَنكلاّزنة.

فقةَل:ك»آنِت؟«.

قةاْت:كنعْم.

فقةَلكهلة:ك»حتيّى تضعي ما يف بطنِك«.

قةَل:كفكفرهةكرجٌلكمَنكلألنصةِركحّتىكوضعْت.
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كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كقْدكوضعِتكلاغةمدّيُا. قةَل:كفأتىكلا ّبيَّ

فقةَل:ك»إذًا ال نرمجها، وندُع ولدها صغريًا ليَس لُه مْن يرضعُه«.

كلهلل. كرضةعُهكيةكنبيَّ فقةَمكرجٌلكمَنكلألنصةِر،كفقةَل:كإيلَّ

قةَل:كفلمجهة)1). 

من فوائد احلديث:

كعىلكطربكإقةماكلحلّدكعريِهكمَعكتوبته؛كايتّمك فيِه:كم قبٌاكعظيشٌاكملةعِزكبنكمةاك؛كألّنُهكلستشلَّ
كعىلكلإلقللركبامكيقتيضك كيقتيضكأّنُهكالكيستشلُّ كلاّطبعكلابرشيَّ تطهريه،كوملْكيلجعكعْنكإقللرهكمَعكأنَّ
كمْنكغريكلضطللركإىلكإقةماكذاَككعريِهك إزهةقكنفسه،كفجةهَدكنفسهكعىلكذاَك،كوقوَيكعريهة،كوأقلَّ

بةاّشهةدِةكمَعكوضوحكلاّطليقكإىلكسالمتهكمَنكلاقتلكبةاّتوبِا.

وفيِه:كدايٌلكعىلكسقوطكإثمكلملعةيصكلاكبةئلكبةاّتوبِا.

كملْنكوقَعكيفكمعصياكأْنكيبةدركإىلكلاّتوباكم هة،كوالكخيربكهبةكأحدًل،كويسترتك وفيِه:كأّنُهكيستحبُّ
كأْنكيأملُهكبةاّتوبِا،كوسرِتكذاَككعِنكلا ّةس. بسرِتكلهللّ،كوإِنكلّتفَقكأّنُهكخيربكأحدًلكفيستحبُّ

كملِنكلّطرَعكعىلكمثلكذاَككأنكيسرتكعىلكلافةعِل،كوالكيفضحُهكوالكيلفعُهك وفيِه:كأّنُهكيستحبُّ
إىلكلإلمةم.

:كهذلك ّرهكيفكغريكلملجةهل،كفأّمةكإذلك ةَنكمتظةهلًلكبةافةحشِاكجمةهلًلكفإيّنكأحّبك قاَل ابن العربيّ
مكةمفتهكولاّتربيحكبِه؛كاي زجلكهَوكوغريُه.

وفيِه:كلاّتثّبُتكيفكإزهةقكنفسكلملسرم،كولملبةاغاكيفكصيةنتهكملةكوقَعكيفكهذِهكلاقّصاكمْنكتلديده،ك
أْوك لاّزنة،ك أْوكخطًأكيفكمع ىك إ للهًة،ك لّدعىك إِنك بةاّلجوِعكولإلمةرةكإىلكقبولكدعولُهك إايِهك ولإليامءك

مبةرشةكدونكلافلجكمثاًلكأْوكغريكذاَك.ك

)1(ككرولهكمسرمك]1695[.
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وفيِه:كمرشوعّيُاكلإلقللركبفعِلكلافةحشاكع دكلإلمةم،كويفكلملسجدكولاّترصيحكفيِهكبامكيستحيىك
مَنكلاّترّفظكبِهكمْنكأنولعكلاّلفثكيفكلاقولكمْنكأجلكلحلةجاكلملرجئاكاذاَك.ك

كبأمٍلكحمتشلكإلقةمِاكلحلّد؛ك وفيِه:كندلءكلاكبريكبةاّصوِتكلاعةيلكوإعللضكلإلمةمكعْنكمْنكأقلَّ
عريِهك اريّتبك ذاَكك رشوطك عْنك ولستفسةرهك يلجع،ك أْوك حّدًلك يوجبك الك بامك يفرّسُهك أْنك الحتامِلك

مقتضةُه.

كإقللركلملج ونكالٍغ. وفيِه:كأنَّ

كإقللركلاّسكللنكالكأثَلكاُه،كيؤخذكمْنكقواهك»لست كهوُه«. وفيِه:كأنَّ

كبأْنكيلجع،كوأّنُهكإذلكرجَعكقبَل. وفيِه:كلاّتعليُضكارشقلِّ

وفيِه:كجولزكتفويضكلإلمةمكإقةمَاكلحلّدكاغريِه.

. كمةكيدفعكبِهكع ُهكلحلدَّ وفيِه:كجولزكترقنيكلملقّلكبامكيوجبكلحلدَّ

كرشَطكعىلكمْنكمهَدكبةاّزنةكأْنكيقولك كالكجيبكإاّلكبةإلقللِركلارّصيح،كومْنكثمَّ كلحلدَّ وفيِه:كأنَّ
رأيتهكواَجكذ لُهكيفكفلجهةكأْوكمةكأمبَهكذاَك،كوالكيكفيكأْنكيقولكأمهدكأّنُهكزنى.

وفيِه:كتلككسجنكمِنكلعرتَفكبةاّزنةكيفكمّدةكلالستثبةت،كويفكلحلةملكحّتىكتضع.

وفيِه:كوجوبكلالستفسةركعِنكلحلةلكلّاتيكختترفكلألحكةمكبةختالفهة،كويؤخذكهذلكمْنكقواهك
»هْلكأحص ت؟«.ك

كيرتك،كفإْنكرّصَحكبةاّلجوِعكفذلَك،كوإاّلكلّتبَعكورجَم.ك كلملقّلكبةاّزنةكإذلكأقلَّ وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كأّنُهكالكتلجمكلحلبىلكحّتىكتضع،كسولءك ةَنكمحرهةكمْنكزنًةكأْوكغريه،كوهذلكجمشعكعريِهكائاّلك
يقتلكج ي هة،كو ذلكاْوك ةَنكحّدهةكلجلردكوهَيكحةملكملْكجتردكبةإلمجةِعكحّتىكتضع. 

كلمللأةكتلجمكإذلكزنْتكوهَيكحمص اك امكيلجمكلاّلجل. وفيِه:كأنَّ

م هةكحّتىكتضع،كوهذلكجمشعك يقتّصك مْنكوجَبكعريهةكقصةصكوهَيكحةملكالك ك أنَّ وفيِه:ك
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لاّربن،ك وادهةك تسقيك حّتىك وضعهةك بعدك م هةك ك يقتصُّ والك لاّزلنيا،ك لحلةملك تلجمك الك ك ثمَّ عريِه.ك

ويستغ يكع هةكبربِنكغريهة)1). 

وربا ترك االستفساَر عن ماهّية الذنب الذي ارتكبه العايص، طلباً للسرت:

عْنكأيبكأمةمَاكIكقةَل:كبي امكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلملسجِد،كونحُنكقعوٌدكمعُه،كإْذكجةَءكرجٌلك

. فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأصبُتكحّدًلكفأقشُهكعيلَّ

فسكَتكع ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوملْكيسأاُهكع ُه.ك

. كأعةَدكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأصبُتكحّدًلكفأقشُهكعيلَّ ثمَّ

فسكَتكع ُه.

وأقيشْتكلاّصالُة.

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كلّتبَعكلاّلجُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكلنرصَف،كولّتبعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  فراّمكلنرصَفكنبيُّ

كعىلكلاّلجِل. أنظُلكمةكيلدُّ

. فرحَقكلاّلجُلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإيّنكأصبُتكحّدًلكفأقشُهكعيلَّ

فأحسنَت  أَت،  توضيّ قْد  أليَس  بيتَك  مْن  خرجَت  حنَي  »أرأيَت  لهللكملسو هيلع هللا ىلص:  رسوُلك اُهك فقةَلك

الوضوَء؟«.

قةَل:كبىلكيةكرسوَلكلهلل.

الَة معنا؟«. قةَل:ك»ثمَّ شهدَت الصيّ

فقةَل:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]126/12[،كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]201/11[.
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َك«)1).  فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فإنَّ اهلليَّ قْد غفَر لَك ذنبَك.«كأْوكقةَل: »حديّ

قال ابن حجر:

كوملْكيفرّسُه،كفإّنُهكالكجيبكعىلكلإلمةمكأْنكيقيشُهك كبحدٍّ كمحرهكعىلكمْنكأقلَّ »فظةهلكتلمجِاكلابخةريِّ

عريِهكإذلكتةَب«.)2) 

من فوائد احلديث:

بأمٍلك يفصحك ملْك لاّلجلك أمكَن،كوهذلك يدفعكمهامك بْلك لإلمةمكالكيكشفكعِنكلحلدودك ك أنَّ فيِه:ك

يرزمُهكبِهكإقةمُاكلحلّدكعريِه،كفرعّرُهكأصةَبكصغريةكظ ّهةك بريةكتوجبكلحلّد،كفرْمكيكشفُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص 

كموجبكلحلّدكالكيثبتكبةالحتامِل. عْنكذاَك؛كألنَّ

كيفكتعّلضهكإلقةمِاكلحلّدكعريِهكندمًةكورجوعًة. وإّنامكملْكيستفرسُهكإيثةرًلكارّسرِت،كورأىكأنَّ

وإّمةك بةاّتعليِض،ك إّمةك ع ُه،ك بةاّلجوِعك لحلّدك بشوجِبك ك أقلَّ مْنك ترقنَيك لاعرامءك ك لستحبَّ وقْدك

بأوضَحكم ُهكايدرأكع ُهكلحلّدك)3). 

ولختةركلبنكلاقيمكأنكلاعةيصكإذلكتةبكقبلكلاقدرةكعريهكسقطكع هكلحلد)4).

؟ وقةلكV:كفإْنكقيَل:كفامعٌزكجةَءكتةئبًة،كولاغةمدّيُاكجةءْتكتةئبًا،كوأقةَمكعريهامكلحلدَّ

كأصحةُبكلاقوِلكلآلخِل. كأقيَمكعريهام،كوهبامكلحتجَّ كلحلدَّ قيَل:كالكريَبكأهّنامكجةءلكتةئبنِي،كوالكريَبكأنَّ

كلاّتوبَاكمطّهلٌة،كومهةك كمطّهٌل،كوأنَّ كلحلدَّ وسأاُتكميخ ةكعْنكذاَك؛كفأجةَبكبامكمضشونُهكبأنَّ

كهْلك كوملْكيبنّيْ كبةحلدِّ )1(ككرولهكلابخـةريك]6823[كومسـرمك]2764[،كوتلجمكاـهكلابخةريكبقواه:ك»بةُبكإذلكأقـلَّ
اإلمةِمكأْنكيسرَتكعريِه؟«.

)2(ككفتحكلابةريك]134/12[.

)3(ككفتحكلابةريك]134/12[.

)4(ككإعالمكلملوقعنيك]17/3[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكإىلك ،كفأجةهبامكلا ّبيُّ كعىلكلاّتطهرِيكبشجّلِدكلاّتوبِا،كوأبيةكإاّلكأْنكيطّهللكبةحلدِّ لختةرلكلاّتطهرَيكبةحلدِّ

كمةعٍز:ك»هاليّ تركتموُه  ،كفقةَلكيفكحقِّ ذاَك،كوأرمَدكإىلكلختيةِركلاّتطهرِيكبةاّتوبِاكعىلكلاّتطهرِيكبةحلدِّ

كبعَدكلاّتوبِاكملةكجةَزكتل ُه. كلحلدُّ يتوُب فيتوَب اهلل عليِه«،كواْوكتعنّيَ

كلّاذيكلعرتَفكبِه:ك»اذهْب فقْد غفَر اهلل  كبنَيكأْنكيرت ُهك امكقةَلكاصةحِبكلحلدِّ بْلكلإلمةُمكخمرّيٌ

لك«،كوبنَيكأْنكيقيَمك امكأقةمُهكعىلكمةعٍزكولاغةمدّيِاكمّلةكلختةرلكإقةمتُه،كوأبيةكإاّلكلاّتطهرَيكبِه.

كملسو هيلع هللا ىلصكمللرًل،كومهةكيأبيةِنكإاّلكإقةمتُهكعريهام. واذاَككرّدمهةكلا ّبيُّ

وهذلكلملسرُككوسُطكبنيكمسرِككمْنكيقوُل:كالكجتوُزكإقةمتُهكبعَدكلاّتوبِاكأابّتَا،كوبنَيكمسرِككمْنك

كإاّلكعىلكهذلكلاقوِلكلاوسِط،ك يقوُل:كالكأثَلكارّتوبِاكيفكإسقةطِهكأابّتَا،كوإذلكتأّمرتكلاّس َّاكرأيتهةكالكتدلُّ

ولهللكأعرُم)1). 

عهِدك عىلك خلجْتك لملأًةك ك أنَّ أبيِهك عْنك ك لاك ديِّ ولئٍلك بِنك عرقشَاك حديثك هذلك منك وقليبك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكتليُدكلاّصالَة،كفترّقةهةكرجٌل،كفتجّررهة)2)،كفقىضكحةجتُهكم هة.

فصةحْت.

فةنطرَق.

كذلَككلاّلجَلكفعَلكيبك ذلكو ذل. كعريهةكرجٌل،كفقةاْت:كإنَّ وملَّ

فذهَبكلاّلجُلكيفكطربِه.

كذلَككلاّلجَلكفعَلكيبك ذلكو ذل. ومّلْتكبعصةبٍاكمَنكلملهةجليَن،كفقةاْت:كإنَّ

فذهبولكيفكطربِه،كفجةءولكبةاّلجِلكلّاذيكذهَبكيفكطرِبكلاّلجِلكلّاذيكوقَعكعريهة.

)1(ككإعالمكلملوقعنيك]61،60/2[.
)2(ككأْي:كغشيهةكبثوبِهكوجةمعهة.
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كملسو هيلع هللا ىلصكفقةاْت:كهَوكهذل.ك فذهبولكبِهكإىلكلا ّبيِّ

فقةَل:كأنةكلّاذيكأغثتك،كوقْدكذهَبكلآلخُل.

. وأخرَبكلاقوُم:كأهّنْمكأدر وُهكيشتدُّ

فقةَل:كإّنامك  َتكأغيثهةكعىلكصةحبهة،كفأدر  يكهؤالِءكفأخذوين.

. فقةاْت:ك ذَب،كهَوكلّاذيكوقَعكعيلَّ

فراّمكأمَلكبِهكاريجَم،كقةَمكصةحبهةكلّاذيكوقَعكعريهةكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأنةكصةحبهة.ك

فقةَلكهلة:ك»اذهبي فقْد غفَر اهلل لِك«. 

وقةَلكارّلجِلكقوالًكحس ًة.

كلهللِّ:كأالكتلمجُه. فقيَلكيةكنبيَّ

فقةَل:ك»لقْد تاَب توبًة لْو تاهبا أهُل املدينِة لقبَل منهْم«)1). 

إشكال وجوابه:

كيشكُلكأنكلملغيَثكملكيثبْتكعريهكلازنةكبةعرتلٍف،كوالكببي ٍا،كفكيفكيلجُم؟

وأجيبكعنكذاككبأجوبا:

1• بظةهلِهك. أّنُهك خيفىك »والك آبةدي:ك لاعظيمك قةلك يأمْل:ك وملك بلمجه،ك يأمَلك أنك قةربك أنهكملسو هيلع هللا ىلصك

مشكلكإْذكالكيستقيمكلألملكبةاّلجِمكمْنكغريكإقللر،كوالكبّي ا،كوقولكلمللأةكالكيصرحكبّي ا،ك

كلملللدكفراّمكقةرَبكأْنكيأملكبِه،كوذاَككقةاُهكلاّللويكنظلًلكإىلكظةهلكلألمل)2).  فرعلَّ

)1(ككرولهكلارتمذيك]1454[،كوأبوكدلودك]4379[،كوأمحدك]26698[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]900[.
)2(ككعونكلملعبودك]165/12[.



671 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

2• كبةاّروِثكلاّظةهِل:ك. أنكهذلكمنكإقةمِاكلحلدِّ

ك ،كفإّنُهكأدرَككوهَوكيشتدُّ كبةاّروِثكلاّظةهِلكلاقويِّ كهذلكمثُلكإقةمِاكلحلدِّ قةلكلبنكلاقيم:ك»إنَّ

هةربًةكبنَيكأيديكلاقوِم؛كولعرتَفكبأّنُهك ةَنكع َدكلمللأِة،كولّدعىكأّنُهك ةَنكمغيثًةكهلة.

كلاّزنةكولخلشِلكبةاّروِثك وقةاِتكلمللأُة:كهَوكهذل،كوهذلكاوٌثكظةهٌل،كوقْدكأقةَمكلاّصحةبُاكحدَّ

لّاذيكهَوكنظرُيكهذل،كأْوكقليٌبكم ُه؛كوهَوكلحلشُلكولاّللئحُا«)1). 

3• اعلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأملكبتعزيلهكالكبلمجه:كقةلكلابيهقيكبعدكأنكرولهكبرفظ:ك)فراّمكأمَلكبِهكقةَمك.

صةحبهة(كقةل:ك»فعىلكهذِهكلاّلوليِاكحيتشُلكأّنُهكإّنامكأمَلكبتعزيلِه«)2). 

4• حيتشُلكأهّنْمكمهدولكعريِهكبةاّزنة،كوأخطئولكىفكذاَك)3). .

5• لنفلَدك. إذلك »سامٌكك لا سةئي:ك قةلك حلب،ك بنك سامكك عىلك فشدلرهك لحلديثكضعيف،ك أنك

بأصٍلكملْكيكْنكحّجًا؛كألّنُهك ةَنكيرّقُنكفيترّقُن«)4). 

وقدكأمةركلابيهقيكإىلكتضعيفهكحيثكقةلكبعدكأنكروله:ك»وقْدكوجَدكمثَلكلعرتلفِهكمْنكمةعٍزك

ولجله ّيِا،كولاغةمدّيِا،كوملْكيسقْطكحدودهْم،كوأحةديثهْمكأ ثُلكوأمهُل.كولهللكأعرُم«)5). 

إذا أقام احلّد عىل من وقع يف جرمية، كان ال يعّنفه، وينهى عن سّبه ولعنه: و

عنكبليدَةكبنكلحلصيِبكIكقةَلك–كبعدكذ لكقصاكمةعز-:كفجةءِتكلاغةمدّيُا،كفقةاْت:كيةك

رسوَلكلهلل،كإيّنكقْدكزنيُت،كفطّهلين،كوإّنُهكرّدهة.

)1(ككحةمياكلبنكلاقيمكمعكعونكلملعبودك]165/12[.
)2(ككس نكلابيهقيك]284/8[.
)3(ككس نكلابيهقيك]284/8[.

)4(ككلألحةديثكلملختةرةك]20/12[،كهتذيبكلاتهذيبك]234/4[.
)5(ككس نكلابيهقيك]284/8[.
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تلّدينكاعّرَككأْنكتلّدينك امكرددَتكمةعزًل،كفولهللكإيّنك فراّمك ةَنكلاغُدكقةاْت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كملَك
حلبىل.

ا ال، فاذهبي حتيّى تلدي. قةَل:ك»إميّ

بيِّ يف خرقٍة قالْت: هذا قْد ولدتُه. فلاميّ ولدْت أتتُه بالصيّ

كيفكيدِهك رسُةكخبٍز،كفقةاْت:ك قاَل: اذهبي، فأرضعيِه حتيّى تفطميِه«،كفراّمكفطشتُهكأتتُهكبةاّصبيِّ
كأمَلكهبة،ك كإىلكرجٍلكمَنكلملسرشنَي،كثمَّ كلهللكقْدكفطشتُه،كوقْدكأ َلكلاّطعةَم،كفدفَعكلاّصبيَّ هذلكيةكنبيَّ

فحفَلكهلةكإىلكصدرهة،كوأمَلكلا ّةَس،كفلمجوهة.

فيقبُلكخةاُدكبُنكلاوايِدكبحجٍل،كفلمىكرأسهةكفت ّضَحكلاّدُمكعىلكوجِهكخةاٍد،كفسّبهة،كفسشَعك
كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسّبُهكإّيةهة،كفقةَل:ك»مهاًل يا خالُد، فواليّذي نفيس بيدِه لقْد تابْت توبًة لْو تاهبا صاحُب  نبيُّ

مكٍس)1)؛ لغفَر لُه«.

كأمَلكهبة،كفصىّلكعريهة،كودف ْت)2).  ثمَّ

كلهللكوقْدكزنْت؟ زلدكيفكروليا:كفقةَلكاُهكعشُل:كتصيّلكعريهةكيةكنبيَّ

فقةَل:ك»لقْد تابْت توبًة لْو قسمْت بنَي سبعنَي مْن أهِل املدينِة؛ لوسعتهْم، وهْل وجدَت توبًة 
أفضَل مْن أْن جادْت بنفسها هلليِّ تعاىل؟«)3). 

من فوائد احلديث:

كلملكسكمْنكأقبحكلملعةيصكولاّذنوبكلملوبقةت؛كوذاَككاكثلِةكمطةابةتكلا ّةسكاُهكوظالمةهتْمك فيِه:كأنَّ
ع دهكوتكّلركذاَككم ُهكولنتهة هكار ّةِس،كوأخذكأمولهلْمكبغرِيكحّقهة،كورصفهةكيفكغريكوجههة.

)1(ككلملكس:كلارّضيبُاكلّاتيكيأخذهةكلملة ُس.كلا هةياك]349/4[
)2(ككرولهكمسرمك]1695[.

.I3(ككرولهكمسرمك]1696[كعنكعشللنكبنكحصنيك(
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كلإلمةمكوأهلكلافضلكيصّروَنكعىلكلمللجومك امكيصيّلكعريِهكغريهْم.ك وفيِه:كدالااكأنَّ

وفيِه:كسقوُطكإثمكلملعةيصكلاكبةئلكبةاّتوبِا)1). 

فائدة:

بةاّتوبِا،كوهَيكحمّصراكاغلضهام،ك يق عةك النووي:ك»فإْنكقيَل:كفامكبةلكمةعزكولاغةمدّياكملْك قال 

وهَوكسقوطكلإلثم،كبْلكأرّصلكعىلكلإلقللر،كولختةرلكلاّلجم؟

كحتصيلكلاربلءةكبةحلدوِدكوسقوطكلإلثمكمتيّقٌنكعىلك ّلكحةٍلكالكسّيامكوإقةماك فةجلولب:كأنَّ

لحلّدكبأمِلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص.

لملعصيُاك فتبقىك مْنكرشوطهة،ك بيشٍءك ك خيلَّ وأْنك نصوحًة،ك تكوَنك الك أْنك فيخةُفك لاّتوباك وأّمةك

وإثشهةكدلئاًمكعريِه،كفأرلدلكحصولكلاربلءةكبطليٍقكمتيّقنكدونكمةكيتطّلقكإايِهكلحتامل.كولهللكأعرم«)2). 

إشكال وجوابه: 

اإلشكال:كيفكهذهكلالولياكأنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكملكيلمجهةكإالكبعدكأنكأرضعتكوايدهةكوفطشتُه،كويفك

،كفلمجهةكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمبةرشة. لحلديِثكلاسةبِقكأنكرجالكمنكلألنصةركتكّفلكبإرضةعكلاصبيِّ

ك كلاّثةنياكرصحياكيفكأنَّ واجلواب:كقةلكلا ووي:ك»فهةتةِنكلاّلوليتةِنكظةهلمهةكلالختالف،كفإنَّ

رمجهةك ةَنكبعدكفطةمهكوأ رهكلخلبز،كولألوىلكظةهلهةكأّنُهكرمجهةكعقبكلاوالدة.

وجيبكتأويلكلألوىل،كومحرهةكعىلكوفقكلاّثةنيا؛كألهّنةكقضّياكولحدة،كولاّلوليتةِنكصحيحتةِن،ك

ولاّثةنياكم هامكرصحياكالكيشكنكتأويرهة.

ولألوىلكايسْتكرصحيا،كفيتعنّيكتأويلكلألوىل،كويكونكقواهكيفكلاّلولياكلألوىل:ك)قةَمكرجلك

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]199/11[.

)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]199/11[.
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بةاّلضةعِاك فةاتهكوتلبيته،كوساّمُهك وأرلَدك لافطةم،ك بعدك قةاُهك إّنامك كرضةعه(ك إيلَّ فقةَل:ك لألنصةرك مَنك

رضةعًةكجمةزًل«)1). 

وهنى أيضاً عن سبِّ الذي جلَد يف اخلمر، وعلّل ذلك بكونه عوناً للشيطان عىل العايص:

كملسو هيلع هللا ىلصكبسكللَن،كفأمَلكبرضبِه،كفش ّةكمْنكيرضبُهكبيدِه،كوم ّةك عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كأيَتكلا ّبيُّ

مْنكيرضبُهكب عرِه،كوم ّةكمْنكيرضبُهكبثوبِه،كفراّمكلنرصَف.ك

قةَلكرجٌل:كمةكاُهكأخزلُهكلهلل!!ك

يطاِن عىل أخيكْم«)2).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تكونوا عوَن الشيّ

زلدكيفكروليا:ك»ولكْن قولوا: الليّهمَّ اغفْر لُه، الليّهمَّ ارمحُه«)3). 

أْنك لملعصيَاك اُهك بتزيي ِهك يليُدك لاّشيطةنك ك أنَّ بذاَك،ك لاّشيطةَنك »ووجُهكعوهنْمك حجر:ك ابن  قال 

حيصلكاُهكلخلزُي،كفإذلكدعولكعريِهكبةخلزِي،كفكأهّنْمكقْدكحّصرولكمقصوَدكلاّشيطةِن.ك

ويستفةُدكمْنكذاَككم ُعكلاّدعةِءكعىلكلاعةيصكبةإلبعةِدكعْنكرمحِاكلهللّك ةاّرعِن«)4). 

كعىلكرجٍلكقْدكأصةَبك كأبةكلاّدردلِءك-ريَضكلهللُكتعةىلكع ُه-كملَّ وقليبكمنكذاككأثُلكأيبكقالبَاكأنَّ

ذنبًة،كفكةنولكيسّبونُه.

فقةَل:كأرأيتْمكاْوكوجدتوُهكيفكقريٍب)5)،كأمْلكتكونولكمستخلجيِه؟

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]202/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6781[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4478[،كوصححهكلألابةينكيفكحتقيقكلملشكةةك]3621[.
)4(ككفتحكلابةريك]67/12[كبةختصةر.

)5(ككأي:كبئل.
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قةاول:كبىل.

قةَل:كفالكتسّبولكأخة ْم،كولمحدولكلهللَكلّاذيكعةفة ْم.

قةاول:كأفالكتبغضُه؟

قةَل:كإّنامكأبغُضكعشرُه،كفإذلكتل ُه؛كفهَوكأخي)1). 

وهنى عن الدعاء عىل شخص منهم بعينه باللعن وغريه:

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكلسشُهكعبَدكلهللِّ،كو ةَنكيرّقُبكمحةرًل،كو ةَنك كرجالًكعىلكعهِدكلا ّبيِّ عْنكعشَلكبِنكلخلّطةِبكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقْدكجردُهكيفكلارّشلِب)2).كفأيَتكبِهكيومًة،كفأمَلكبِه،كفجرَد. يضحُككرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةَنكلا ّبيُّ

كلاع ُه،كمةكأ ثَلكمةكيؤتىكبِه. فقةَلكرجٌلكمَنكلاقوِم:كلاّرهمَّ

ُه حيبُّ اهلليَّ ورسولُه«)3).  كملسو هيلع هللا ىلص: »ال تلعنوُه، فواهلل ما علمُت إاليّ أنيّ فقةَلكلا ّبيُّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كأّنهكالكت ةيَفكبنيكلرتكةبكلا ّهي،كوثبوتكحمّباكلهللّكورسواهكيفكقربكلمللتكب؛كألّنُهكملسو هيلع هللا ىلصك

كلهللَّكورسواهكمَعكوجودكمةكصدَركم ُه. كلملذ وَركحيبُّ أخرَبكبأنَّ

وحيتشلكأْنكيكونكلستشللركثبوتكحمّباكلهللّكورسواهكيفكقربكلاعةيصكمقّيدًلكبامكإذلكندَمكعىلكوقوعك

،كفكّفَلكع ُهكلاّذنَبكلملذ وَر،كبخالِفكمْنكملْكيقعكم ُهكذاَك،كفإّنُهكخيشىكعريِهك لملعصيا،كوأقيَمكعريِهكلحلدُّ

بتكللِركلاّذنِبكأْنكيطبعكعىلكقربِهكيشٌءكحّتىكيسرَبكم ُهكذاَككنسأُلكلهللَّكلاعفَوكولاعةفيَا)4). 

)1(ككرولهكأبوكدلودكيفكلازهدك]232[،كعبدكلالزلقكيفكلملص فك]20267[،كوأبوكنعيمكيفكلحلرياك]225/1[.
)2(ككأْي:كبسبِبكرشبِهكلارّشلَبكلملسكل.

)3(ككرولهكلابخةريك]6780[.
)4(ككفتحكلابةريك]78/12[.
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كلّاذيك ةَنكيكثُلكرشَبكلخلشِل؛ك كملسو هيلع هللا ىلصكعْنكاع ِاكهذلكلملعنّيِ قال شيخ اإلسالم:ك»قْدكهنىكلا ّبيُّ

كلهللَّكورسواُه،كمَعكأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكاعَنكمةرَبكلخلشِلكمطرقًة. معّراًلكذاَككبأّنُهكحيبُّ

كلهللكورسواُه. كلّاذيكحيبُّ كذاَككعىلكأّنُهكجيوُزكأْنكيرعَنكلملطرُق،كوالكجتوُزكاع ُاكلملعنّيِ فدلَّ

كلهللَّكورسواُه«)1).  كأْنكحيبَّ كمؤمٍنكفالكبدَّ ك لَّ ومَنكلملعروِمكأنَّ

 Iوعىلكذاككفإنكقيل:كمةكوجهكلجلشعكبنيكهذلكلحلديث،كوبنيكحديثكأنِسكبِنكمةاٍكك

قةَل:كاعَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلخلشِلكعرشًة:كعةرصهة،كومعترصهة،كومةرهبة،كوحةمرهة،كولملحشواُاك

إايِه،كوسةقيهة،كوبةئعهة،كوآ َلكثش هة،كولملشرتيكهلة،كولملشرتلُةكاُه)2).

أنسكبنكمةاككيفكاعنك فإنهكالكجيوز،كوحديثك لملعنّيك لابةبكيفكاعنك لجلولب:كأنكحديثك

ج سكمةريبكلخلشلكعىلكلاعشوم،كوهوكجةئز.

وربا اشتدَّ يف تعنيف من وقع يف معصية، وخاصة من كان له منزلة عنده:

كبةاّلبذِة)3)،كوعريِهكحّرٌا،كوعىلكغالمِهكحّرٌا،كفسأاتُهك عِنكلملعلوِركبِنكسويٍدكقةَل:كاقيُتكأبةكذرٍّ

عْنكذاَككفقةَل:كإيّنكسةببُتكرجاًل،كفعرّيتُهكبأّمِه.ك

ِه؟! إنيَّك امرٌؤ فيَك جاهلييٌّة)4). تُه بأميّ كملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ أعرييّ فقةَلكيلكلا ّبيُّ

إخوانكْم خولكْم، جعلهْم اهلل حتَت أيديكْم، فمْن كاَن أخوُه حتَت يدِه فليطعمُه مميّا يأكُل، 

وليلبسُه مميّا يلبُس، وال تكليّفوهْم ما يغلبهْم، فإْن كليّفتموهْم؛ فأعينوهْم«)5). 

)1(ككم هةجكلاس اكلا بوياك]570-569/4[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]1295[،كولبنكمةجاك]3381[،كوصححهكلألابةين.

)3(ككمنكقلىكلملدي اكعىلكثالثاكأيةمكقليباكمنكذلتكعلقكعىلكطليقكلحلجةز.كمعجمكلابردلنك]24/3[
)4(ككأْي:كهذلكلاّتعبريكمْنكأخالقكلجلةهرّيا،كففيككخرقكمْنكأخالقهْم.

)5(ككرولهكلابخةريك]30[،كومسرمك]1661[،كوقدكسبق.
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قةلكلبنكحجل:
»وإّنامكوّبخُهكبذاَكك-عىلكعظيمكم زاتهكع ده-كحتذيلًلكاُهكعْنكمعةودةكمثلكذاَك؛كألّنُهكوإْنك
 ةَنكمعذورًلكبوجٍهكمْنكوجوهكلاعذر،كاكْنكوقوعكذاَككمْنكمثرهكيستعظمكأ ثلكممّْنكهَوكدونه«)1). 

وربا شّدد عىل مرتكب الذنب، ويكرر عليه ليبنّي له فظاعته:

عنكأسةمَاكبَنكزيٍدكLكقةل:كبعث ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلحللقِا)2)،ك

فصّبح ةكلاقوَم،كفهزم ةهْم.ك

وحلقُتكأنةكورجٌلكمَنكلألنصةِركرجاًلكم هْم،كفراّمكغشي ةُهكقةَل:كالكإاَهكإاّلكلهلل.ك

،كفطع تُهكبلحميكحّتىكقترتُه.ك كلألنصةريُّ فكفَّ

كملسو هيلع هللا ىلص.  فراّمكقدم ةكبرَغكلا ّبيَّ

فقةَلكيةكأسةمُا:ك»أقتلتُه بعَد ما قاَل: ال إلَه إاليّ اهلل؟ فكيف تصنع بال إله إاليّ اهلليّ إذا أتتك يوم 
القيامة؟«.

قرُت:ك ةَنكمتعّوذًل)3).

قةل:ك»أفال شققت عْن قلبه؛ حتيّى تعلم أقاهلا أْم ال؟«.

فامكزلَلكيكّلرهةكحّتىكت ّيُتكأيّنكملْكأ ْنكأسرشُتكقبَلكذاَككلايوِم)4). 

فيهةك يعشلك لألحكةمك ك أنَّ ولألصولك لافقهك يفك لملعلوفاك ارقةعدِةك دايلك »فيِهك النووي:ك قال 
بةاّظولهِل،كولهللّكيتوىّلكلارّسلئل.ك

)1(ككفتحكلابةريك]85/1[.
)2(ككوهْمكبطنكمْنكجهي ا،كسّشولكبذاَككاوقعٍاك ةنْتكبي هْمكوبنيكب يكمّلةكبنكذبيةنكفأحلقوهْمكبةاّسهةِمكاكثلِةكمْنك

قترولكم هْم.
)3(ككأي:كقةهلةكخوفًةكمَنكلاّسالح.

)4(ككرولهكلابخةريك]4269[،كومسرمك]96[.
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لآلَنك لبتدأتك بِلك إسالمي،ك تقّدَمك يكْنك ملْك مع ةُهك يومئٍذ«ك أسرشتك أيّنك ت ّيتك »حّتىك وقواه:ك

لإلسالم؛كايشحَوكع ّيكمةكتقّدَم.كوقةَلكهذلكلاكالمكمْنكعظِمكمةكوقَعكفيِه«)1). 

مْنكعشلكصةاحكيفك ذاَكك قبلك اُهك مةكسبَقك لستصغَلك بأّنُهك ةَنك إمعةرك »فيِهك :ك القرطبيُّ وقاَل 

مقةبراكهذِهكلافعراكملةكسشَعكمَنكلإلنكةركلاّشديد،كوإّنامكأورَدكذاَككعىلكسبيلكلملبةاغا«)2). 

لاّرومكتعريمكوإبالغكيفكلملوعظاكحّتىكالكيقدمكأحٌدكعىلكقتلكمْنك التيّني:ك»يفكهذلك وقاَل ابن 

ترّفَظكبةاّتوحيِد«.ك

]ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ[  تعةىل:ك قواهك تأّوَلك أسةماك ك »اعلَّ :ك اخلطيّابُّ وقاَل 

]غةفل:85[،كواذاَككعذرُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كفرْمكيرزمُهكديًاكوالكغريهة«)3). 

وقاَل ابن بطيّال:ك» ةنْتكهذِهكلاقّصاكسبَبكحرِفكأسةمَاكأْنكالكيقةتلكمسراًمكبعدكذاَك«)4).

وكان يبنّيُ للعايص شناعَة معصيته، ليتوب منها، ولئال يعود إىل مثلها:

كملسو هيلع هللا ىلص:كحسبَككمْنكصفّيَاك ذلكو ذلك-كتع ي:كقصريًة. عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقرُتكار ّبيِّ

فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»لقْد قلِت كلمًة لْو مزجْت بامِء البحِر؛ ملزجتُه«)5). 

اغرّيتُهكعْنكحةاِه،كمَعك ثلتِهكوغزلرتِه،ك بةابحِلك يشزُجك اْوك ةنْتكممّةك لاغيبَاك كهذِهك أنَّ واملعنى:ك

فكيَفكبأعامٍلكنزرٍةكخرطْتكهبة؟)6). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]107/2[.
)2(ككفتحكلابةريك]196/12[.
)3(ككفتحكلابةريك]196/12[.
)4(ككفتحكلابةريك]196/12[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولارتمذيك]2502[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5140[.
)6(ككحتفاكلألحوذيك]177/7[.
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وكان ملسو هيلع هللا ىلص ربا هجر بعض العصاة زمناً، حتى حيكم الله فيهم، أو يتوب عليهم:

وقدكجتىّلكذاككيفكهجلهكارثالثِاكلملتخّرفنيكعنكغزوةكتبوك.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكتوّجَهكقةفاًلكمْنكتبوَك،كحرضينكبّثي،ك قةَلك عُبكبُنكمةاٍك:..كفراّمكبرغ يكأنَّ

فطفقُتكأتذّ ُلكلاكذَب،كوأقوُل:كبَمكأخلُجكمْنكسخطِهكغدًل؟

كذيكرأٍيكمْنكأهيل. وأستعنُيكعىلكذاَكك لَّ

ثمكزلَحكع ّيكلابةطُلكحّتىكعلفُتكأيّنكاْنكأنجَوكم ُهكبيشٍءكأبدًل،كفأمجعُتكصدقُه.

ك وصّبَحكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةدمًة،كو ةَنكإذلكقدَمكمْنكسفٍلكبدَأكبةملسجِد،كفل َعكفيِهكر عتنِي،كثمَّ

جرَسكار ّةِس.

فراّمكفعَلكذاَككجةءُهكلملخّرفوَن،كفطفقولكيعتذروَنكإايِه،كوحيرفوَنكاُه،كو ةنولكبضعًاكوثامننَيك

رجاًل،كفقبَلكم هْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعالنيتهْم،كوبةيعهْم،كولستغفَلكهلْم،كوو َلكرسلئلهْمكإىلكلهلل.

كقةَل:ك»تعاَل«.  حّتىكجئُت،كفراّمكسّرشُتكتبّسَمكتبّسَمكلملغضِب،كثمَّ

فجئُتكأميشكحّتىكجرسُتكبنَيكيديِه؟ك

فقةَلكيل:ك»ما خليّفَك؟ أملْ تكْن قْد ابتعَت ظهرَك؟«. 

قرُت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكولهللكاْوكجرسُتكع َدكغريَككمْنكأهِلكلاّدنية؛كالأيُتكأيّنكسأخلُجكمْنك

سخطِهكبعذٍر،كواقْدكأعطيُتكجدالً.

كلهللكأْنك واك ّيكولهللكاقْدكعرشُتكائْنكحّدثتَككلايوَمكحديَثك ذٍبكتلىضكبِهكع ّي؛كايومكنَّ

كفيِه،كإيّنكألرجوكفيِهكعقبىكلهللِّ،كولهللكمةك ةَنك ،كوائْنكحّدثتَككحديَثكصدٍقكجتُدكعيلَّ يسخطَككعيلَّ

كأقوى،كوالكأيرَسكم ّيكحنَيكختّرفُتكع َك.ك يلكعذٌر،كولهللكمةك  ُتكقطُّ

ا هذا فقْد صدَق، فقْم حتيّى يقيَض اهلل فيَك«.  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ
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فقشُتكوثةَركرجةٌلكمْنكب يكسرشَا،كفةّتبعوين.ك

فقةاولكيل:كاقْدكعجزَتكيفكأْنكالكتكوَنكلعتذرَتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبامكلعتذَركبِهكإايِهكلملخّرفوَن،ك

فولهللكمةكزلاولكيؤّنبون يكحّتىكأردُتكأْنكأرجَعكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأ ّذَبكنفيس.ك

كقرُتكهلْم:كهْلكاقَيكهذلكمعيكمْنكأحٍد؟ ثمَّ

قةاول:كنعْمكاقيُهكمعَككرجالِنكقةال:كمثَلكمةكقرَت.ك

فقيَلكهلام:كمثَلكمةكقيَل:كاَك.ك

قةَل:كقرُت:كمْنكمهة؟ك

.ك ،كوهالُلكبُنكأمّيَاكلاولقفيُّ قةاول:كمللرُةكبُنكلاّلبيعَاكلاعةمليُّ

فذ لولكيلكرجرنِيكصةحلنِيكقْدكمهدلكبدرًلكفيهامكأسوٌة.ك

قةَل:كفشضيُتكحنَيكذ لومهةكيل.ك

قةَل:كوهنىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلملسرشنَيكعْنك الم ةكأهّيةكلاّثالثُاكمْنكبنِيكمْنكختّرَفكع ُه.ك

لّاتيك بةألرِضك هَيك فامك لألرُضك نفيَسك يفك يلك ت ّكلْتك حّتىك ا ة،ك وتغرّيولك لا ّةُس،ك فةجت ب ةك

أعلُف،كفربث ةكعىلكذاَككمخسنَيكايرًا.ك

فأّمةكصةحبةَي،كفةستكةنة،كوقعدلكيفكبيوهتامكيبكيةِن.

كلاقوِمكوأجردهْم،كفك ُتكأخلُجكفأمهُدكلاّصالَةكوأطوُفكيفكلألسولِق،ك وأّمةكأنةكفك ُتكأمبَّ

والكيكّرش يكأحٌد،كوآيتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأسّرُمكعريِه،كوهَوكيفكجمرسِهكبعَدكلاّصالِةكفأقوُلكيفكنفيس:ك

كلاّسالِمكأْمكال؟ك هْلكحّلَككمفتيِهكبلدِّ

نحوُهك ك لاتفتُّ وإذلك ،ك إيلَّ نظَلك أقبرُتكعىلكصاليتك فإذلك لا ّظَل،ك وأسةرقُهك م ُه،ك قليبًةك أصيّلك ك ثمَّ

أعلَضكع ّي.
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كمْنكجفوِةكلملسرشنَيكمشيُتكحّتىكتسّورُتكجدلَركحةئِطكأيبكقتةدَة،ك حّتىكإذلكطةَلكذاَككعيلَّ
كلاّسالَم. كعيلَّ ،كفسّرشُتكعريِه،كفولهللكمةكردَّ كلا ّةِسكإيلَّ وهَوكلبُنكعّشيكوأحبُّ

اُه،ك فعدُتك فسكَت،ك ورسواُه،ك لهللَّك ك أحبُّ تعرش يك هْلك بةهللِّ،ك أنشدَكك قتةدَة،ك أبةك يةك فقرُت:ك
ف شدتُه،كفسكَت،كفعدُتكاُه،كف شدتُه.

فقةَل:كلهللكورسواُهكأعرُم.

ففةضْتكعي ةَي،كوتوّايُتكحّتىكتسّورُتكلجلدلَر.

يبيعُهك بةاّطعةِمك قدَمك ممّْنك لاّشأِمك أهِلك أنبةِطك مْنك ك نبطيٌّ إذلك لملدي ِاك بسوِقك أميشك أنةك فبي ةك قةَل:ك
كعىلك عِبكبِنكمةاٍك؟ بةملدي ِاكيقوُل:كمْنكيدلُّ

ك تةبًةكمْنكمرِككغّسةَن. فطفَقكلا ّةُسكيشريوَنكاُهكحّتىكإذلكجةءينكدفَعكإيلَّ

والك هولٍنك بدلِرك لهللك جيعرَكك وملْك جفةَك،ك قْدك كصةحبَكك أنَّ برغ يك قْدك فإّنُهك بعُدك أّمةك فيِه:ك فإذلك
مضيعٍا،كفةحلْقكب ةكنولسَك.

فقرُتكمّلةكقلأهتة:كوهذلكأيضًةكمَنكلابالِء،كفتيّششُتكهبةكلاّت ّوَر،كفسجلتُهكهبة.

حّتىكإذلكمضْتكأربعوَنكمَنكلخلشسنَي،كولستربَثكلاوحُيكإذلكرسوُلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيأتي ي.ك

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيأملَككأْنكتعتزَلكلملأتَك.ك فقةَل:كإنَّ

قةَل:كفقرُت:كأطّرقهةكأْمكمةذلكأفعُل؟ك

قةَل:كال،كبْلكلعتزهلة،كفالكتقلب ّهة.ك

كبشثِلكذاَك.ك قةَل:كفأرسَلكإىلكصةحبيَّ

فقرُتكالملأيت:كلحلقيكبأهرِك،كفكوينكع دهْمكحّتىكيقيَضكلهللكيفكهذلكلألمل.ِ

قةَل:كفربثُتكبذاَككعرَشكايةٍل،كفكشَلكا ةكمخسوَنكايرًاكمْنكحنَيكهنَيكعْنك الم ة.ك
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كصّريُتكصالَةكلافجِلكصبةَحكمخسنَيكايرًاكعىلكظهِلكبيٍتكمْنكبيوت ة،كفبي ةكأنةكجةاٌسكعىلك ثمَّ
كلألرُضكبامكرحبْت،كسشعُتك كنفيس،كوضةقْتكعيلَّ لحلةِلكلّاتيكذ َلكلهللكDكم ّة،كقْدكضةقْتكعيلَّ

صوَتكصةرٍخكأويفكعىلكسرٍعكيقوُلكبأعىلكصوتِه:كيةك عَبكبَنكمةاٍككأبرْش.ك

فخلرُتكسةجدًل،كوعلفُتكأْنكقْدكجةَءكفلٌج.ك

فآذَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلا ّةَسكبتوبِاكلهللكعري ةكحنَيكصىّلكصالَةكلافجِل.ك

قةَلك عٌب:كفراّمكسّرشُتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكوهَوكيربُقكوجهُهكمْنكلارّسوِر،كويقوُل:كأبرْشك
كعريَككم ُذكوادتَككأّمَك.ك بخرِيكيوٍمكملَّ

قةَل:كفقرُت:كأمْنكع دَككيةكرسوَلكلهللكأْمكمْنكع ِدكلهللِّ؟

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  لهلل:ك وأنزلك اهلليِّ«،ك عنِد  مْن  بْل  »ال،  فقةَل:ك
پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ 

ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ[ك]لاتوبا:118[)1). 

وقصُاك عِبكبنكمةاككمشهورٌةكوظةهلٌةكيفكهجلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكاهكواصةحبيه،كويفكهذلكتأديبك
هلم،كوتلبياكهلمكعىلكطةعاكلهللكورسواهكعىلك لكحةل،كوتلككلملخةافا،كوعربةكوعظاكاغريهم.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يكره أن ترفع إليه احلدود: 

كأّوَلكرجٍلكقطَعكيفكلإلسالِم،كأْوكمَنكلملسرشنَيكرجٌلك عْنكعبدكلهللكبنكمسعودكIكقةَل:كإنَّ
كملسو هيلع هللا ىلص.  أيَتكبِهكلا ّبيُّ

كهذلكرسَق. فقيَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

كوجُهكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرمةدًل)2). فكأّنامكأسفَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4418[،كومسرمك]2769[.
كعريِهكلالمةدكمنك ثلةكلحلزن. )2(ككأي:ك أنهكذرَّ
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قةاول:كيةكرسوَلكلهللك أّنَكك لهَتكقطعُه.ك

يطاِن عىل صاحبكم، واهلل D عفوٌّ حيبُّ العفَو، وال  فقةَل:ك»وما يمنعني وأنتْم أعواُن الشيّ
] ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  كقلَأ:ك ينبغي لوايل أمٍر أْن يؤتى بحدٍّ إاليّ أقامُه«.كثمَّ

کک گ گ گ [ك]لا ور:22[)1). 

وكان ال يسقُط احلدوَد عن العصاة إذا وجبت، حتى ولو شفع فيهم أحبُّ الناس إليه ملسو هيلع هللا ىلص: 

كملسو هيلع هللا ىلصكأْنك كقليشًةكأمّههْمكمأُنكلمللأِةكلملخزومّيِاكلّاتيكرسقْت،كفأمَلكلا ّبيُّ عْنكعةئشَاكJكأنَّ
تقطَعكيدهة.

فقةاول:كومْنكيكّرُمكفيهةكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص؟ك

كرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.  فقةاول:كومْنكجيرتُئكعريِهكإاّلكأسةمُاكبُنكزيٍدكحبُّ

فكّرشُهكفيهةكأسةمُاكبُنكزيٍد.

فترّوَنكوجُهكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»أتشفُع يف حدٍّ مْن حدوِد اهلليِّ«.

فقةَلكاُهكأسةمُا:كلستغفْلكيلكيةكرسوَلكلهلل.

ا  كقةَل:ك»أميّ ،كقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفةختطَب،كفأث ىكعىلكلهللكبامكهَوكأهرُه،كثمَّ فراّمك ةَنكلاعيشُّ
يُف تركوُه، وإذا رسَق فيهُم  ْم كانوا إذا رسَق فيهْم الرشيّ بعُد، فإنيّام أهلَك اليّذيَن مْن قبلكْم أنيّ

ٍد رسقْت لقطعُت يدها«. ، وايُم اهلل لْو أنَّ فاطمَة بنَت حمميّ عيُف أقاموا عليِه احلدَّ الضيّ

كأمَلكبترَككلمللأِةكلّاتيكرسقْت،كفقطعْتكيدهة. ثمَّ

قةاْتكعةئشُا:كفحس ْتكتوبتهةكبعُد،كوتزّوجْت،كو ةنْتكتأتي يكبعَدكذاَك،كفأرفُعكحةجتهةك
إىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)2). 

)1(ككرولهكأمحد]3967[،كوحس هكلألابةينكيفكلاسرسرا]1637[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4304[كومسرمك]1688[.
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ويفكرولياكقةاْت:كهْلكيلكمْنكتوباكيةكرسولكلهللّ؟

ك«)1).  فقةَل:ك»أنِت اليوَم مْن خطيئتك كيوِم ولدتك أميّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كم ُعكلاّشفةعاكيفكلحلدودكإذلكلنتهىكذاَككإىلكأويلكلألمِل.

كلاّشفةعاكيفكذويكلاّذنوبكحس اكمجيراكمةكملْك :كالكأعرُمكخالفًةكأنَّ قاَل أبو عمر بن عبد الربيّ
كعىلكلاّسرطةِنكأْنكيقيشهةكإذلكبرغتُه.ك تبرْغكلاّسرطةَن،كوأنَّ

وفيِه:كتلُككلملحةبةِةكيفكإقةماكلحلّدكعىلكمْنكوجَبكعريِه،كواْوك ةَنكوادًل،كأْوكقليبًة،كأْوك بريكلاقدر،ك
ولاّتشديدكيفكذاَك،كولإلنكةركعىلكمْنكرّخَصكفيِه،كأْوكتعّلَضكارّشفةعِاكفيشْنكوجَبكعريِه)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يراعي يف إقامة احلدود حال الضعيف واملريض من العصاة، فيوجد هلم املخارج 

الرشعية:

عْنكسعيِدكبِنكسعِدكبِنكعبةدَةكقةَل:كأّنُهكلمتكىكرجٌلكم هْمكحّتىكأض َي)3)،كفعةَدكجردًةكعىلك
كهلة،كفوقَعكعريهة)4). عظٍم.كفدخرْتكعريِهكجةريٌاكابعضهْم،كفهشَّ

فراّمكدخَلكعريِهكرجةُلكقومِهكيعودونُه،كأخربهْمكبذاَك،كوقةَل:كلستفتولكيلكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

. فإيّنكقْدكوقعُتكعىلكجةريٍاكدخرْتكعيلَّ

فذ لولكذاَككالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

فقةَل:ك»اجلدوُه رضَب مائِة سوٍط«.

)1(ككرولهكأمحدك]6619[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوكL،كوصححكإس ةدهكأمحدكمة ل،كوضعفهكمعيبكلألرنةؤوط.
)2(ككفتحكلابةريك]95/12[.

)3(ككأْي:كأْيكأصةبهكلاّض ىكوهَوكمدةكلمللضكحّتىكنحلكجسشه.كلا هةياك]104/3[
)4(ككويفكرولياكلبنكمةجا:كفرْمكيلْعكإاّلكوهَوكعىلكأمٍاكمْنكإمةِءكلاّدلِركخيبُثكهبة.
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بِه،كاْوكرضب ةُهكمةئَاك لّاذيكهَوك كمثَلك لارّضِّ لا ّةِسكمَنك بأحٍدكمَنك كلهللِّ،كمةكرأي ةك نبيَّ يةك فقةاول:ك

سوٍطكمةَت،كواْوكمحر ةُهكإايَك؛كاتفّسخْتكعظةمُه،كمةكهَوكإاّلكجرٌدكعىلكعظٍم.ك

فأمَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيأخذولكاُهكعثكةالً)1)كفيِهكمةئاكمشللخ،كفيرضبوُهكهبةكرضبًاكولحدًة)2). 

ففيكرضبكهذلكلالجلكبعثكةلكفيهكمةئاكمشللخكبدالكمنكمةئاكسوطكمفّلقاكمللعةةكاضعفه؛ك

ألنهكالكيطيقكلجلردكبةاسوطكمفّلقًة،ك امكيرضبكغريهكمنكلألصحةء.

قتره،ك لملستحّقك ك كألنَّ بأْنك ةَنكحمص ًةكحدَّ لاّلجمك لملليضكوحّدهك اهلامم:ك»وإذلكزنىك ابن  قاَل 

ورمجهكيفكهذِهكلحلةااكأقلبكإايِه.

كجردهكيفكهذِهكلحلةااكقْدكيؤّديكإىلكهال ه،كوهَوك وإْنك ةَنكحّدهكلجلردكالكجيردكحّتىكيربأ؛كألنَّ

غريكلملستحّقكعريِه.

كأْوك ةَنكخدلجًةكضعيفكلخلرقا؛كفيرضبكبعثكةلك واْوك ةَنكلمللضكالكيلجىكزولاهك ةاّسلِّ

بّدك بّدكمْنكوصولك ّلكمشللخكإىلكبدنه؛كواذلكقيَلكالك بِهكدفعا،كوالك فيِهكمةئاكمشللخ،كفيرضبك

حي ئٍذكأْنكتكونكمبسوطا«)3). 

مةئاك اهك جيشعك بأنك ع ه،ك خّفَفك معذورًلك إذلك ةنك لملحدوَدك أنك ثبتك »وقدك القيم:ك ابن  وقال 
مشللٍخ،كأوكمةئاكسوط،كفيرضُبكهبةكرضبًاكولحدًة«)4). 

وكان يعلّم برفٍق من ارتكب ذنبا جهاًل، أو خطأً، وال يعّنفه عليه، فضاًل عن معاقبته:

كقةَل:كبي ةكأنةكأصيّلكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإْذكعطَسكرجٌلكمْنكلاقوِم. عْنكمعةويَاكبِنكلحلكِمكلاّسرشيِّ

)1(ككلاعثكةل:كلاعذُقكمْنكأعذلقكلا ّخلكلّاذيكيكوُنكفيِهكلاّلطب.كلا هةياك]183/3[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4472[كولبنكمةجهك]2574[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2986[.

)3(ككفتحكلاقديلك]245/5[.
)4(ككإغةثاكلارهفةنك]2 /98[.
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فقرُت:كيلمحَككلهلل.ك

فلمةينكلاقوُمكبأبصةرهْم.ك

؟ك فقرُت:كولكثكَلكأّميةه!كمةكمأنكْمكت ظلوَنكإيلَّ

فجعرولكيرضبوَنكبأيدهيْمكعىلكأفخةذهْم.)1) 

. فراّمكرأيتهْمكيصّشتون يكسكتُّ

فراّمكصىّلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفبأيبكهَوكوأّمي،كمةكرأيُتكمعّراًمكقبرُه،كوالكبعدُهكأحسَنكتعرياًمكم ُه،ك
فولهللكمةك هلين)2)،كوالكرضب ي،كوالكمتش ي.

والتيّكبرُي،  التيّسبيُح،  هَو  إنيّام  النيّاِس،  مْن كالِم  فيها يشٌء  يصلُح  الَة ال  الصيّ »إنَّ هذِه  قةَل:ك
وقراءُة القرآِن«)3). 

ويفكهذلكلحلديِث:كبيةنكمةك ةَنكعريِهكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكعظيمكلخلرقكلّاذيكمهَدكلهللّكتعةىلكاُهك

بِه،كورفقهكبةجلةهِل،كورأفتهكبأّمتِه،كومفقتهكعريهْم)4).

وربا أزال املنكر عن املتلبس به بيده، إذا علم أن ذلك ال ينّفره: 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرأىكخةتًةكمْنكذهٍبكيفكيِدكرجٍل،كف زعُهك عْنكعبِدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

فطلحُه.ك

وقةَل:ك»يعمُد أحدكْم إىل مجرٍة مْن ناٍر، فيجعلها يف يدِه؟!«. 

فقيَلكارّلجِل:كبعَدكمةكذهَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كخْذكخةتَك،كلنتفْعكبِه.ك

)1(ككفعرولكهذلكايسكتوُه،كوهذلكقبلكأْنكيرشعكلاّتسبيحكملْنكنةبُهكيشءكيفكصالته.
)2(ككأْي:كمةكلنتهلين.

)3(ككرولهكمسرمك]537[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]20/5[.
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قةَل:كالكولهللِّ،كالكآخذُهكأبدًل،كوقْدكطلحُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1). 

قال النووي: »فيِهكلملبةاغاكيفكلمتثةلكأملكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص،كولجت ةبكهنيه،كوعدمكلارّتّخصكفيِهك
بةاّتأويالِتكلاّضعيفا.

كهذلكلاّلجلكإّنامكتلَككلخلةتمكعىلكسبيلكلإلبةحاكملْنكأرلَدكأخذهكمَنكلافقللءكوغريهْم،ك كإنَّ ثمَّ
وحي ئٍذكجيوزكأخذهكملْنكمةَء،كفإذلكأخذُهكجةَزكترّصفهكفيِه.

واْوك ةَنكصةحبهكأخذُه؛كملْكحيلمكعريِهكلألخذ،كولاّترّصفكفيِهكبةابيِعكوغريه.

عِنك ي هُهك ملْك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك ك إايِه؛كألنَّ حيتةجك مْنك بِهكعىلك لاّصدقاك وأرلَدك أخذهك عْنك توّرَعك واكْنك
كوجه،كوإّنامكهنةُهكعْنكابسه،كوبقَيكمةكسولُهكمْنكترّصفهكعىلكلإلبةحا«)2).  لاّترّصفكفيِهكبكلِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكأبرَصكيفكيدِهكخةتًةكمْنكذهٍب،ك كلا ّبيَّ كIكأنَّ ومنكذاككمةكجةءكعْنكأيبكثعربَاكلخلش يِّ
فجعَلكيقلُعكيدُهكبعوٍدكمعُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكلخلةتَم،كفلمىكبِه. فراّمكغفَلكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفرْمكيلُهكيفكإصبعِه،كفقةَل:ك»ما أرانا إاليّ قْد أوجعناَك، وأغرمناَك«)3).  ف ظَلكلا ّبيُّ

وقدكبوبكعريهكلبنكحبةنكيفكصحيحهك)538/1(كبقواه:ك»ذ لكجولزكزجلكلمللءكلمل كلكبيدهك
.» دونكاسةنه،كإذلكملكيكنكفيهكتعدٍّ

وربا اقترص عىل اإلعراض عنه:

كرجاًلكقدَمكمْنكنجللَنكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوعريِهكخةتٌمك كI:كأنَّ عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
مْنكذهٍب.

)1(ككرولهكمسرمك]2090[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]66/14[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]5190[،كوأمحدك]17295[كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]303[.
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فأعلَضكع ُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوقةَل:ك»إنيَّك جئتني، ويف يدَك مجرٌة مْن ناٍر«)1).

وكان كثرياً ما يقول عند اإلنكار: »ما بال أقوام« وال يرّصح بأسامئهم:

إْنكمئِتكأعطيُتكأهرِكك أتتهةكبليلُةكتسأهلةكيفك تةبتهةكفقةاْت:ك Jكقةاْت:ك عْنكعةئشَاك
ويكوُنكلاوالُءكيل.كوقةَلكأهرهة:كإْنكمئِتكأعتقتهةكويكوُنكلاوالُءكا ة.

كملسو هيلع هللا ىلص: »ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنَّ الوالَء ملْن أعتَق«. فراّمكجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكذّ لتُهكذاَككفقةَلكلا ّبيُّ

كقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلمل رِبكفقةَل:ك»ما باُل أقواٍم يشرتطوَن رشوطًا ليَس يف كتاِب اهلليِّ؟!  ثمَّ
ٍة«)2). مْن اشرتَط رشطًا ليَس يف كتاِب اهلل فليَس لُه وإْن اشرتَط مائَة مريّ

ب يك لهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجاًلكعىلكصدقةِتك لستعشَلكرسوُلك قةَل:ك Iك ك لاّسةعديِّ أيبكمحيٍدك وعْنك
سريٍمكيدعىكلبَنكلاّرتبّيِا.

فراّمكجةَءكحةسبُه)3).

فجعَلكيقول:كهذلكاكْم،كوهذلكأهدَيكيل.ك

تَك إْن كنَت صادقاً«. َك؛ حتيّى تأتيَك هدييّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فهاليّ جلسَت يف بيِت أبيَك، وأميّ

كخطب ة،كفحشَدكلهللَّ،كوأث ىكعريِه.ك ثمَّ

ا بعُد، فام باُل العامِل نستعملُه، فيأتينا، فيقوُل: هذا مْن عملكْم، وهذا أهدَي  كقةَل:ك»أميّ ثمَّ
ٍد بيدِه ال يغلُّ أحدكْم  ِه، فينظَر هيدى لُه أْم ال؟! فواليّذي نفُس حمميّ يل، فهاليّ جلَس يف بيِت أبيِه وأميّ
منها شيئًا إاليّ جاَء بِه يوَم القيامِة حيملُه عىل عنقِه، إْن كاَن بعريًا جاَء بِه لُه رغاٌء، وإْن كانْت بقرًة 

جاَء هبا هلا خواٌر، وإْن كانْت شاًة جاَء هبا تيعُر«.

)1(ككرولهكلا سةئيك]5188[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]226/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]456[كومسرمك]1504[

)3(ككأْي:كأمَلكمْنكحيةسبُهكويقبضكم ُه.
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كرفَعكيدُهكحّتىكرئَيكبيةُضكإبطِهكيقوُل:ك»الليّهمَّ هْل بليّغُت؟ الليّهمَّ هْل بليّغُت«،كثالثًة)1). ثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكبرغُهكعْنكلاّلجِلكلايّشُءكملْكيقْلكمةكبةُلكفالٍنك وعْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك ةَنكلا ّبيُّ
يقوُل،كواكْنكيقوُل:ك»ما باُل أقواٍم يقولوَن كذا وكذا«)2).

قال ابن القيم:ك» ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكالكيولجهكأحدلكبامكيكلهه،كبلكيقول:كومةكبةلكأقولمكيقواونك
 ذلكويفعرونك ذل؟«)3).

وربا غضب من بعضهم، وشّدد له يف القول:

كرجاًلكمَنكلألنصةِركأوىصكع َدكموتِه،كفأعتَقكسّتًاكممرو نَيك عْنكعشللَنكبِنكحصنٍيكIكأنَّ
اُه،كوملْكيكْنكاُهكمةٌلكغريهْم.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفغضَبكمْنكذاَككوقةَلكاُهكقوالًكمديدًل.ك فبرَغكذاَككلا ّبيَّ

َ عليِه«)4).  ثمكقةَل:ك»لقْد مهمُت أْن ال أصيليّ

كأربعًا)5).  كأقلَعكبي هْم،كفأعتَقكلث نِي،كوأرقَّ كدعةكممرو يِه،كفجّزأهْمكثالثَاكأجزلٍء،كثمَّ ثمَّ

وربا عاقب بعض العصاة بعدم الصالة عليه بعد وفاته، ردعاً لغريه عن مثل فعله:

عنكجةبُلكبُنكسشلَةكIكقةَل:كملَضكرجٌل،كفصيَحكعريِه،كفجةَءكجةرُهكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك
فقةَلكاُه:كإّنُهكقْدكمةَت.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2597[،كومسرمك]1832[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4788[كوصححهكلألابةين.

)3(ككزلدكلملهةجلكإىلكربهك]ص67[.
كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكوحدهك ةَنكيرتككلاّصالةكعريِهكتغريظًةكوزجلًلكاغريِهكعىلكمثلكفعره.كوأّمةكأصلك )4(ككوهذلكحمشولكعىلكأنَّ

لاّصالةكعريِهكفالكبّدكمْنكوجودهةكمْنكبعضكلاّصحةبا.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]140/11[.
فقطك لا سةئيك ع دك عريِه(ك ك أصيّلَ الك أْنك مهشُتك )اقْدك وقواه:ك ولا سةئي]1958[ك مسرم]1668[،ك رولهك )5(كك

وصححهكلألابةينكيفكحتقيقكلملشكةةك]3390[.
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قةَل:ك»وما يدريَك؟«. 

قةَل:كإّنُهكصيَحكعريِه.

ُه ملْ يمْت«.  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّ

قةَل:كفلجَعكفصيَحكعريِه.

فجةَءكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإّنُهكقْدكمةَت.ك

ُه ملْ يمْت«.  كملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّ فقةَلكلا ّبيُّ

فلجَع،كفصيَحكعريِه.ك

فقةاْتكلملأتُه)1):كلنطرْقكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربُه.ك

كلاع ُه.ك فقةَلكلاّلجُل:كلاّرهمَّ

كلنطرَقكلاّلجُل،كفلآُهكقْدكنحَلكنفسُهكبششقٍص)2)كمعُه. ثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأخربُهكأّنُهكقْدكمةَت.ك فةنطرَقكإىلكلا ّبيِّ

فقةَل:ك»وما يدريَك؟« 

قةَل:كرأيتُهكي حُلكنفسُهكبششةقَصكمعُه.

قةَل:ك»أنَت رأيتُه؟«. 

قةَل:كنعْم.

)1(ككأْي:كزوجاكلملليضكجلةرِه.
)2(ككنصلكلاسهمكإذلك ةنكطويالكغريكعليض.
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َ عليِه«)1).  قةَل:ك»إذًا ال أصيليّ

كمْنك قاَل أبو عيسى الرتمذي:ك»ولخترَفكأهُلكلاعرِمكيفكهذل،كفقةَلكبعضهْم:كيصىّلكعىلك لِّ

كوإسحَق. صىّلكإىلكلاقبرِاكوعىلكقةتِلكلا ّفِس،كوهَوكقوُلكلاّثوريِّ

وقاَل أمحُد:كالكيصيّلكلإلمةُمكعىلكقةتِلكلا ّفِسكويصيّلكعريِهكغرُيكلإلمةِم«)2). 

إّنامكقةَلكذاَككايحّذَرك أّنُهكملسو هيلع هللا ىلصك :ك بِنكإبللهيَمكلحل ظىلِّ البيهقي:ك»وقْدكرّوي ةكعْنكإسحةَقك قال 

لا ّةَسكبرتِككلاّصالِةكعريِه،كفاَلكيلتكبولك امكلرتكَب«)3). 

:ك»وتلككلاّصالةكعريِهكمع ةُهكلاعقوباكاُهكوردعكاغريِهكعْنكمثلكفعره«)4).  وقاَل اخلطيّابُّ

لإليامِنك أهِلك مَنك فيِهك مةك مَعك ارفسِقك مْنك ةَنكمظهلًلك »أّمةك تيمية:ك ابن  اإلسالم  وقال شيخ 

كعريهْمكبعُضكلملسرشنَي.ك كأْنكيصيّلَ لاكبةئِل،كفهؤالِءكالكبدَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكعِنك ومِنكلمت َعكمَنكلاّصالِةكعىلكأحدهْمكزجلًلكألمثةاِهكعْنكمثِلكمةكفعرُه،ك امكلمت َعكلا ّبيُّ

،كوعىلكلملديِنكلّاذيكالكوفةَءكاُه،كو امك ةَنك ثرٌيكمْنكلاّسرِفك لاّصالِةكعىلكقةتِلكنفسِه،كوعىلكلاغةلِّ

يشت عوَنكمَنكلاّصالِةكعىلكأهِلكلابدِعك-ك ةَنكعشرُهكهبذِهكلاّس ِّاكحس ًة«)5). 

كيوَمكخيرَب،كفذ لولك كملسو هيلع هللا ىلصكتويّفَ كرجاًلكمْنكأصحةِبكلا ّبيِّ كIكأنَّ وعْنكزيِدكبِنكخةاٍدكلجله يِّ

ذاَككالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3185[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص84[،كورولهكمسرمك]978[كولارتمذيك
]1068[كخمترصًل.

)2(ككس نكلارتمذيك]372/2[.
)3(ككلاس نكلاكربىك]19/4[.
)4(ككعونكلملعبودك]328/8[.

)5(ككجمشوعكلافتةوىك]286/24[.
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فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »صليّوا عىل صاحبكْم«.

فتغرّيْتكوجوُهكلا ّةِسكاذاَك.

فقةَل:ك»إنَّ صاحبكْم غلَّ يف سبيِل اهلليِّ«. 

ففّتش ةكمتةعُه،كفوجدنةكخلزًلكمْنكخلِزكهيوَدكالكيسةويكدرمهنِي)1). 

وعْنكأيبكقتةدَةكIكقةل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكدعَيكجل ةزٍةكسأَلكع هة.

فإْنكأث َيكعريهةكخرٌيكقةَمكفصىّلكعريهة.

كعريهة)2). وإْنكأث َيكعريهةكغرُيكذاَك،كقةَلكألهرهة:ك»شأنكْم هبا«،كوملْكيصلِّ

قال ابن حبان:ك»تلُككلملصطفىكملسو هيلع هللا ىلصكلاصالةكعىلكمنكوصف ةكنعتهك ةنكذاككعنكقصدكلاّتأديِبك

كلاّصالَةكغرُيكجةئزٍةكعىلكمْنكأتىكمثَلكمةكأتىك م ُهكملسو هيلع هللا ىلصكألّمتَه؛ك يالكيلتكبولكمثَلكذاَككلافعِل،كالكأنَّ

كعريِهكملسو هيلع هللا ىلص«)3). مْنكملْكيصلِّ

)1(ككرولهكأبوكدلود]2710[،كولا سةئي]1959[،كولبنكمةجاك]2848[،كوصححهكلحلة مك]2582[كعىلكرشطك
لاشيخني،كوولفقهكلاذهبي،كوضّعفهكلألابةينكيفكلإلرولءك]726[.

)2(ككرولهكأمحدك]22049[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]3046[.
)3(ككصحيحكلبنكحبةنك]64/5[.
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الغفراِن واس���ُع  إنيّ���َك  ربِّ  والعصياِني��ا  التيّقصرِي  ع��ِن  تعفو 

تائبًا ل��َك  أت��ى  م��ْن  وتقبُل  ��اًل ب��ح��ق��ي��ق��ِة اإلي����امِنتعفو  م��ت��وسيّ

ٌع مطميّ ج��اُء  وال��ريّ يرجو،  ���اَك  واإلحساِنإييّ والغفراِن  العفِو  يف 

بحلمِه المذنبيَن  العصاَة  بحناِنيسُع  م��ع��ام��اًل  ال��نيّ��ب��يِّ  ص���دُر 

ذنبهْم َر  يكفيّ ح��تيّ��ى  مل��زي��ِد ف��ع��ِل اخل���رِي ب��اإلم��ك��اِنوي��دليّ��ه��ْم 

يقيمها الحدوِد  في  ًا  ج��ديّ ب��ث��ب��وِت ه��ذا احل���دِّ ب��ال��ربه��اِنيحتاُط 

شبهٍة ب��ع��ارِض  ي���درأُه  والنيّسياِنوال��ح��دَّ  وال��تيّ��أوي��ِل  كاجلهِل 

لذا أنفسهْم؛  لستِر  العصاَة  اينيدعو  ال���زيّ امل��ق��رَّ  ردَّ  ٍة  م����ريّ ك���ْم 

مبهٍم ب��ح��دٍّ  م��ع��ت��رٌف  استبياِني��أت��ي��ِه  ب��ال  ي��رتك��ُه  ��رِت  ل��ل��سيّ

صالتُه محتُه  صليّى  إذا  األرك���اِنحتيّى  ألع��ظ��ُم  ��الَة  ال��صيّ إنَّ 

معنيّفًا ليَس  ال��ح��دَّ  أق���اَم  ف��ي��زي��َد ت��ع��ذي��ب��ًا ل���ُه هب���واِنف��إذا 

لعنِه ع��ْن  أصحابُه  نهى  ق��ْد  يطاِنب��ْل  الشيّ معونُة  العصاِة  لعُن 

مْن تعنيِف  ف��ي  يشتدُّ  مكاِنولربيّما  وأه���ُل  ق��دٍر  ذو  منُه  ه��َو 

ب��ًا م��ؤديّ العصاَة  هجَر  باهلجراِنولربيّما  العبُد  ي��ت��وُب  ول��ق��ْد 

معنيّفًا ليَس  الجهِل  أله��ِل  بياِنلكْن  وح��س��ُن  تعليٌم،  منُه  ب��ْل 

الفتى على  الَة  الصيّ ت��رَك  والعصياِنولربيّما  الفجِر  أله��ِل  ردع��ًا 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع المنافقين

كفئٍاكمنكلا ةسكحسبكمةكيقتضيهكوضعهمكوحةهلم،كوإنك اقدك ةنكنبّي ةكحمشٌدكملسو هيلع هللا ىلصكيعةمُلك لَّ
كملسو هيلع هللا ىلصكيعةمرهم:كفئاك»لمل ةفقني«،ك منكلافئةتكلاتيكي بغيكا ةكأنكنقَفكع دهة؛كا  ظَلك يفك ةنكلا بيُّ

وهمكلاذينكأظهلولكلإليامن،كوأبط ولكلاكفل.

ومن أبرز صفاهتم:

اّدعاء اإلميان كذباً:

قةلكتعةىل:ك]ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ[ك]لابقلة:[.

اخلداع:

ڇ[  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةىل:ك قةلك ك
]لابقلة:9[.

اإلفساد يف األرض:

ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ]ک 
ڻ ڻ ڻ  ڻ[ ]لابقلة:11-12[،كوقةلكتعةىل:ك]ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ  ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں[ك]لابقلة:[.
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التثاقل عن العبادة:

ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةىل:ك قةلك

ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ[ك]لا سةء:[.

السخرية من املؤمنني:

ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ]ۈ  تعةىل:ك قةلك

ائ   ى  ى  ]ې  تعةىل:ك وقةلك ]لابقلة:14[،ك ائ[ك ى  ى 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ  ىئ ىئ[ك]لاتوبا:79[.

معاداة املؤمنني وبغضهم والتآمر ضدهم:

عشللن:118[،  ]آلك گ[ك گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ]ڑ  تعةىل:ك قةلك

ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ]ۋ  تعةىل:ك وقةلك

وقةلك عشللن:120[،ك ]آلك ۈئ[ك ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ    ەئ  ەئ  ائ 
تعةىل:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ[ك]لا سةء:141[.

مواالة الكفار، وتقوية عزامئهم: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  تعةىل:ك قةلك

تعةىل:ك وقةلك ]لا سةء:138-139[،ك ې[  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ  ۈ 
]ڤ ڤ   ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ [ ]للحلرش:11[.
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التحاكم إىل الطاغوت، وترك الرشيعة:

قةلكتعةىل:ك]ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے  ے  
 ] ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

]لا ور:50-47[.

وقةلكتعةىل:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک 

ں ں ڻ[ك]لا سةء:63-60[.

االستكبار عن االستغفار والتوبة:

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ]ٱ  تعةىل:ك قةلك

ڀ ٺ[ك]لمل ةفقون:5[.

حمبة انتشار الفاحشة يف املؤمنني:

قةلكتعةىل:ك]ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئمئ ىئ يئ  جب  حب  خب[ك]لا ور:19[.

حماربة املؤمنني اقتصادّياً:

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ]ڄ  تعةىل:ك قةلك
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  [ك]لمل ةفقون:7[.
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األمر باملنكر والنهي عن املعروف:

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ]ۀ  تعةىل:ك قةلك
ۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ[ك]لاتوبا:67[.

ومعلفتهمك بةملسرشنيك نظلًلكالختالطهمك لألما؛ك هتّدُدك لاتيك لافئةتك أخطلك منك لمل ةفقنيك إنك
بشكةمِنكلاقّوةكولاضعِفكفيهم،كولا ّفةُقك امكقةلكلبنكلاقيم:ك»هوكلاّدلُءكلاعضةُلكلابةطُن«)1). 

لاّزمنكلألولكثمكلنقلضول،كوهذلكتصّوٌرك لمل ةفقنيك ةنولكيفك وقدكيتصّوُركلابعضكأنكهؤالءك
بةطل،كبلكهمكبةقونكيفك لكزمةن؛ك امكقةلكميخكلإلسالمكلبنكتيشيا:ك»ولمل ةفقوَنكمةكزلاول،كوالك

يزلاوَنكإىلكيوِمكلاقيةمِا«)2). 

لملدي ا،كفرمكيكنكمعلوفًةك لا بوّياكإىلك بعدكلهلجلةك لاعلبكولملسرشونكإالك ولا فةقكملكيعلفهك
بشكا،كوذاككألنكلملسرشنيكيفكمكاكملكيكنكهلمكمو ٌا،كبلك ةنتكلاشو ُاكولاقوةكارشرش ني،كفرمك

يكنكه ةككدلٍعكألنكخيفَيكلملرشُككعقيدته.ك

ظهلكلا فةُقكيفكلملدي اكبعدكأنكلزدلدتكقوةكلملسرشني،كوقدكأظهلكلمل ةفقونكلإلسالم،كوأبط ولك
لاكفل؛كجب ًةكوخدلعًة،كو ةنكيلأسهمكعبُدكلهللّكبنكأيبكلبنكسرول)3)كلاذيك ةنكي تظلكلازعةماكعىلك

لألوسكولخلزرجكقبلكلهلجلةكلا بويا،كفرامكخرسكهذلكلألملكدخلكيفكلإلسالمكنفةقًة.

كولاكيَد،كويتحنّيكلافلصكاإليقةعك وظلكلبنكسرولكيظهُلكلإلسالم،كويبطُنكلحلقَد،كولارشَّ

كلملسرشني،كإىلكأنكهرك. بةملسرشني،كوملكيأُلكجهدًلكيفكحبِككلملؤلمللِتكضدَّ

ومعكذاككفقدك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيرتّفقكبه،كويعةمرهكبةاصفِحكولحلرم؛كرغبًاكيفكتأايِفكقربه.

)1(ككمدلرجكلاسةاكنيك]354/1[.
)2(ككجمشوعكلافتةوىك]7 / 212[.

كأبوه،كوسرولكأّمه،كفهوكم سوبكإىلكأبيهكوأمهكمعًة. )3(ككأيبٌّ
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وأول موقٍف برزت فيه عداوُة عبد الله بن أب ابن سلول لإلسالم كان قبل غزوة بدر، قبل 

أن يظهَر إسالمه.

فد ّيٌا)1)،ك قطيفٌاك إ ةٌف،كحتتُهك عريِهك كملسو هيلع هللا ىلصكر َبكمحةرًلك لا ّبيَّ ك أنَّ I:ك زيٍدك بَنك أسةمَاك عنك

وأردَفكورلءُهكأسةمَا،كوهَوكيعوُدكسعَدكبَنكعبةدَةكيفكب يكلحلةرِثكبِنكلخلزرِج،كوذلَككقبَلكوقعِاك

بدٍر.

كبشجرٍسكفيِهكأخالٌطكمَنكلملسرشنَيكولملرش نَيكعبدِةكلألوثةِنكولايهوِد،كفيهْمكعبُدكلهللك حّتىكملَّ

،كوذاَككقبَلكأْنكيسرَمكعبُدكلهللِّ)2)،كويفكلملجرِسكعبُدكلهللكبُنكرولحَا. بُنكأيبٍّ

كقةَل:كالكتغرّبولك كأنفُهكبلدلئِه،كثمَّ فراّمكغشيِتكلملجرَسكعجةجُاكلاّدلّبِا)3)،كمّخَلكعبُدكلهللكبُنكأيبٍّ

عري ة.

كوقَف،كف زَلكفدعةهْمكإىلكلهللِّ،كوقلَأكعريهْمكلاقلآَن. كملسو هيلع هللا ىلص)4)،كثمَّ فسّرَمكعريهْمكلا ّبيُّ

يفك تؤذنةك فالك حّقًة،ك تقوُلك مةك إْنك ةَنك هذلك مْنك أحسَنك الك لمللُء،ك أهّيةك :ك أيبٍّ بُنك لهللك عبُدك فقةَلك

جمةاس ة،كولرجْعكإىلكرحرَك،كفشْنكجةءَككم ّة،كفةقصْصكعريِه.ك

كذاَك.ك فقةَلكعبُدكلهللكبُنكرولحَا:كلغش ةكيفكجمةاس ة،كفإّنةكنحبُّ

كلملسرشوَنكولملرش وَنكولايهوُدكحّتىكمّهولكأْنكيتولثبول.ك فةستبَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كإايَككع ّي،كولهللكاقْدكآذلينكنتُنكمحةرَك. ويفكروليا:ك»فراّمكأتةُهكلا ّبيُّ

)1(ككلإل ةفكمةكيوضعكعىلكلاّدلّباك ةاربذعِا،كوقواهك»فد ّيا«كنسباكإىلكفدككلاقلياكلملشهورة،ك أهّنةكص عْتكفيهة،ك
كلإل ةفكييلكلحلامركولاقطيفاكفوقكلإل ةف،كولاّلل بكفوقكلاقطيفا.كفتحكلابةريك]122/10[. ولحلةصلكأنَّ

)2(ككأي:كقبلكأْنكيظهلكلإلسالم.
)3(ككهَوكمةكلرتفَعكمْنكغبةركحولفلهة.

)4(ككفيه:كجولزكلالبتدلءكبةاّسالِمكعىلكقومكفيهْمكمسرشوَنكو ّفةر.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]158/12[
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فقةَلكرجٌلكمَنكلألنصةِر:كولهللكحلامُركرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأطيُبكرحيًةكم َك.ك

كولحٍدكم هامكأصحةبُه،كفكةَنكبي هامك فغضَبكاعبِدكلهللكرجٌلكمْنكقومِهكفشتشُه،كفغضَبكاكلِّ

رضٌبكبةجلليِدكولأليديكولا ّعةِل.

كملسو هيلع هللا ىلصكخيّفضهْم)1)«)2).  فرْمكيزْلكلا ّبيُّ

كر َبكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدلّبتُهكحّتىكدخَلكعىلكسعِدكبِنكعبةدَةكفقةَل:ك»أْي: سعُد، أملْ تسمْع  ثمَّ

، قاَل: كذا وكذا«.  إىل ما قاَل أبو حباٍب؟)3)، يريُد عبَد اهلل بَن أبٍّ

لّاذيكأعطةَك،كواقْدك اقْدكأعطةَككلهللك يةكرسوَلكلهللكولصفْح،كفولهللك فقةَلكسعد:كلعُفكع ُهك

لصطرَحكأهُلكهذِهكلابحريِة)4)كأْنكيتّوجوُهكفيعّصبوُهكبةاعصةبِا)5).

كلّاذيكأعطة ُهكرشَقكبذاَك)6)،كفذاَككفعَلكبِهكمةكرأيَت. كلهللكذاَككبةحلقِّ فراّمكردَّ

لاكتةِبك امك وأهِلك لملرش نَيك عِنك يعفوَنك وأصحةبُهك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ و ةَنك كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيُّ ع ُهك فعفةك

أملهْمكلهللكويصربوَنكعىلكلألذى،كقةَلكلهللكD: ]ۈ ۈ ٴۇ   ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  [ك]آلكعشللن:186[.

كملسو هيلع هللا ىلصكيتأّوُلكلاعفَوكمةكأملُهكلهللكبِه،كحّتىكأذَنكلهللكفيهْم)7).  و ةَنكلا ّبيُّ

)1(ككأْي:كيسّك هْمكويسّهلكلألملكبي هْم.
.I2(ككرولهكلابخةريك]2699[،كومسرمك]1799[كعنكأنسكبنكمةاكك(
)3(كك  ّةُهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكترَككلحلةااكاكونِهك ةَنكمشهورًلكهبة،كأْوكملصرحِاكلاّتأّاف.

)4(ككهذلكلاّرفظكيطرقكعىلكلاقلياكوعىلكلابرد،كولملللدكبِهكه ةكلملدي اكلا ّبوّيا.
)5(ككمع ةُه:كلّتفقولكعىلكأْنكجيعروُهكمركهْم،كو ةَنكمْنكعةدهتْمكإذلكمّركولكإنسةنًةكأْنكيتّوجوُهكويعصبوُه.

،كوحسَدكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص. )6(ككأْي:كغصَّ
)7(ككرولهكلابخةريك]6254[كومسرمك]1798[.كوقواه:ك)حّتىكأذَنكلهللُكفيهْم(:كأْي:كيفكقتةهلْم.
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كولافدلءكوصفحهكعِنكلمل ةفقنَيكمشهوركيفك وعفوهكملسو هيلع هللا ىلصكعْنك ثريكمَنكلملرش نَيكولايهودكبةملنِّ
لألحةديثكولاّسري.

زعيِمك منك لألذىك صدَرك ع دمةك يغضبك فرمك ملسو هيلع هللا ىلص؛ك ك لا بيِّ حرُمك لحلديثك هذلك يفك ظهلك فقدك
لمل ةفقنيكبقواهكالسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص:ك»الكتغرّبولكعري ة«كومّخلكأنفهكبلدلئه،كوأسةَءكلألدبكمعكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص 

حيثكنةدلهكب دلءكلالستخفةفكبقواه:ك»أهيةكلمللُء«.

كملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلاكالمكلاقبيحكبةحلًرم،كفرمكيغضْب،كوعفةكع ه. وقةبلكلا بيُّ

قال النووي:ك»ويفكهذلكلحلديث:كبيةنكمةك ةَنكعريِهكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلحلرم،كولاّصفح،كولاّصربك
عىلكلألذىكيفكلهللّكتعةىل،كودولمكلاّدعةءكإىلكلهللّكتعةىل،كوتأّافكقروهبْم«)1).

]ۀ ۀ  لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك ةنكمأمورًلكمنكربهكيفكبدلياكلادعوةكبةاعفوكولاصفحك إنك
ہ ہ ہ ہ[ك]لابقلة:109[، ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ[ك]لحلجل:94[.

و ةنتكلاتوجيهةتكيفكلابدلياكبعدمكلملولجهاكبةاسالحكحتىكيقوىكلملسرشونكويستطيعولك
لملولجها.

وملا قويْت شوكة املسلمني بعد غزوة بدر، دخل ابن سلول وكثري من املرشكني يف اإلسالم نفاقاً.

عنكأسةمَاكبَنكزيٍدكLكقةل:كمّلةكغزلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبدرًل،كفقتَلكلهللكهبةكمْنكقتَلكمْنكص ةديِدك
لاكّفةِر)2)كوسةدِةكقليٍش،كفقفَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأصحةبُهكم صوريَنكغةنشنَيكمعهْمكأسةرىكمْنك
كلبُنكسروَلكومْنكمعُهكمَنكلملرش نَي،كوعبدِةكلألوثةِن:ك ص ةديِدكلاكّفةِر،كوسةدِةكقليٍش-كقةَلكلبُنكأيبٍّ

هذلكأمٌلكقْدكتوّجَه)3)،كفبةيعولكلاّلسوَلكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلإلسالِمكفأسرشول)4).

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]159/12[.
)2(ككوهْمكأرشلفهم،كوعظامؤهمكورؤسةؤهم،كلاولحُدكص ديد،كو ُلكعظيٍمكغةاٍبكص ديد.كلا هةياك]55/3[

)3(ككأْي:كظهَلكوجهه،كأوكقدكلستشلكفالكطشعكيفكإزلاتهكوتغيريه.
)4(ككرولهكلابخةريك]4566[.
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وهذلكخلوفهمكوجزعهم.

لملسرشني،كويظهلونك قوةك برّشهمكع دكظهوِرك لمل ةفقنيكخيتفونك أنك لحلديثكعىلك كهذلك ودلَّ

نفةقهمكورّشهمكوأذلهمكع دكضعِفكلملسرشني.

كارشسرشنيك ومعكإعالهنمكلادخولكيفكلإلسالم،كإالكأنكعدلوهتمكاإلسالم،كوإضامرهمكلارشَّ

،كفامكزلاولكيرتّبصونكبةملسرشنيكلادولئَل،كوي تهزونكلافلصكلملولتياكاالنقضةضكعريهم. ملكيتغرّيْ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:ك»لملهةجلوَنكملْكيكْنكفيهْمكم ةفٌق؛كوإّنامك ةَنكلا ّفةُقكيفكبعِضكمْنك

كلألنصةَركهْمكأهُلكلملدي ِا؛كفراّمكأسرَمكأرشلفهْمكومجهورهُمكلحتةَجك دخَلكمَنكلألنصةِر؛كوذاَككأنَّ

كلإلسالِم،كوظهورِهكيفكقومهْم. لابةقوَنكأْنكيظهلولكلإلسالَمكنفةقًة؛كاعزِّ

وأّمةكأهُلكمّكَاكفكةَنكأرشلفهْمكومجهورهْمك ّفةرًل،كفرْمكيكْنكيظهُلكلإليامَنكإاّلكمْنكهَوكمؤمٌنك

ظةهلًلكوبةط ًة؛كفإّنُهك ةَنكمْنكأظهَلكلإلسالَمكيؤذىكوهيجُل؛كوإّنامكلمل ةفُقكيظهُلكلإلسالَمكملصرحِاك

دنيةُه،كو ةَنكمْنكأظهَلكلإلسالَمكبشّكَاكيتأّذىكيفكدنيةُه«)1). 

فكان عبد الله بن أب ومن معه من املنافقني حييكون املؤامرات مع اليهود ضد املسلمني.

ويوّضُحكذاككلنحيةزهمكإىلكجةنبكهيودكب يكقي قةع،كلاذينكنقضولكلاعهدكلاذيك ةنكبي همك

وبنيكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبأنكالكيعتديكأحدكلجلةنبنيكعىلكلآلخل.

عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كمّلةكأصةَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقليشًةكيوَمكبدٍر،كوقدَمكلملدي َا؛ك

مجَعكلايهوَدكيفكسوِقكب يكقي قةَع،كفقةَل:ك»يا معرَش هيوَد، أسلموا قبَل أْن يصيبكْم مثُل ما أصاَب 

قريشًا«)2). 

)1(ككلافتةوىكلاكربىك]450/3[.
)2(ككويفكروليا:كفإنكمكقدكعلفتمكأينكنبيكملسل،كجتدونكذاككيفك تةبكم،كوعهدكلهللكإايكم.كلاسريةكلا بوياكالبنك

إسحةقك]313/1[.
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قةاول:كيةكحمّشُدكالكيغّلّنَككمْنكنفسَككأّنَككقترَتكنفلًلكمْنكقليٍشك ةنولكأغامرًل)1)كالكيعلفوَنك
لاقتةَل،كإّنَككاْوكقةترت ةكاعلفَتكأّنةكنحُنكلا ّةُس،كوأّنَككملْكترَقكمثر ة.ك

فأنزَلكلهللكDكيفكذاَك:ك]ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ ڃ   چچ چ 
چ[ك]آلكعشللن:12[)2). 

كلملأًةكمَنكلاعلِبكقدمْتكبجرٍبكهلة،ك وذ لكلبنكهشةمكعنكأيبكعونكحمشدكبنكعبدكلهللكلاثقفيكأنَّ
فبةعتُهكبسوِقكب يكقي قةَع،كوجرسْتكإىلكصةئٍغكهبة،كفجعرولكيليدوهنةكعىلك شِفكوجههة،كفأبْت،كفعشَدك

لاّصةئُغكإىلكطلِفكثوهبة،كفعقدُهكإىلكظهلهة،كفراّمكقةمْتكلنكشفْتكسوأهتة،كفضحكولكهبة،كفصةحْت.

لملسرِم،ك لايهوُدكعىلك فقترُه،كو ةَنكهيودّيًة،كومّدِتك لاّصةئِغ،ك لملسرشنَيكعىلك مَنك فوثَبكرجٌلك
فقتروُه.

بي هْمكوبنَيك ك لارّشُّ فوقَعك لملسرشوَن،ك لايهوِد،كفغضَبك لملسرشنَيكعىلك لملسرِمك أهُلك فةسترصَخك
ب يكقي قةَع)3). 

ك وقدك ةنكص يعهمكهذلكمستوجبًةكمةكعةمرهمكبهكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمنكرضِبكلحلصةر،كومدِّ
لخل ةقكعريهم،كحتىكنزاولكعىلكحكشه.

قال ابن إسحاق:كوحدث يكعةصمكبنكعشلكبنكقتةدةكقةل:ك»فحةرصهمكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحتىك
يةكحمّشُدك فقةَل:ك لهللكم هْم،ك أمك ُهك لبُنكسروَل،كحنَيك أيّبك بُنك لهللك إايِهكعبُدك فقةَمك نزاولكعىلكحكشه،ك

أحسْنكيفكموليّل،كو ةنولكحرفةَءكلخلزرِج.

فأبطَأكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

)1(ككأغامر:كمجعكغشلكوهوكلجلةهلكلاغّلكلّاذيكملْكجيّلبكلألمور.كلا هةياك]385/3[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3001[،كوحّسـ هكلبنكحجلكيفكلافتحك]332/7[،كوصححهكأمحدكمـة لكيفكعشدةكلاتفسـريك

وضعفهكلألابةينكيفكضعيفكأيبكدلودك]524[.
)3(ككلاسريةكلا بوياك]48/2[كالبنكهشةم.
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فقةَل:كيةكحمّشُدكأحسْنكيفكموليّل.

فأعلَضكع ُه.

فأدخَلكيدُهكيفكجيِبكدرِعكرسوِلكلهلل.ك

فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأرسر ي،كوغضَبكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّتىكرأولكاوجهِهكظراًل)1).

ثّمكقةَل:ك»وحيك أرسلني«.

قةَل:كالكولهللِّ،كالكأرسرككحّتىكحتسَنكيفكموليّل،كأربعامئِاكحةرٍس)2)،كوثالثامئِاكدلرٍع)3)،كقْدك
م عوينكمَنكلألمحِلكولألسوِد،كحتصدهْمكيفكغدلٍةكولحدٍة؟!كإيّنكولهللكلملؤكأخشىكلاّدولئَل.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »هْم لك«)4). 

و ةنكعبدكلهللكبنكأيّبكالكيزللكصةحَبكمأٍنكيفكقومه؛كفقبلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمفةعتهكيفكب يك
قي قةعكعىلكأنكجيرولكعنكلملدي ا،كوأنكيأخذولكمعهمكأمولهلمكعدلكلاسالح.

وملّا خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل غزوة أحد ختاذل املنافقون عن القتال معه، فرجعوا بثلِث اجليش، 

ومع ذلك مل يعاقبهم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكأحٍد،كرجَعكنةٌسكممّْنكخلَجكمعُه،كو ةَنك عْنكزيِدكبِنكثةبٍتكIكقةَل:كمّلةكخلَجكلا ّبيُّ
كملسو هيلع هللا ىلصكفلقتنِي:كفلقًاكتقوُلكنقةترهْم،كوفلقًاكتقوُل:كالكنقةترهْم. أصحةُبكلا ّبيِّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ]ٹ  ف زاْت:ك

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ[ك]لا سةء:88[)5). 

)1(ككأي:كتغرّيكوجههكارسولدكمنكمدةكغضبهكملسو هيلع هللا ىلص.
)2(ككوهوكلاذىكالكدرع،كوالكمغفلكعريه.

)3(ككلاذيكعريهكدرع.
)4(ككلاسريةكلا بوياك]48/2[كالبنكهشةم.كوإس ةدهكحسن،كاك هكملسل.

)5(ككرولهكلابخةريك]4050[كومسرمك]2776[.
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أيّبكوأصحةبه،كوقْدكورَدكذاَككرصحيًةكيفك بنك لهللّك يع ي:كعبدك نةسكممّْنكخلَجكمعُه«ك »رجَعك
كعبدكلهللّكبنكأيّبك ةَنكولفَقكرأيهكرأيكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلإلقةماكبةملدي ِا،ك رولياكموسىكبنكعقبا،كوأنَّ
لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكفخلَج،كقةَلكعبدكلهللّكبنكأيّبكألصحةبِه:كأطةعهْمك فراّمكأمةَركغريهكبةخللوِج،كوأجةهبْمك

وعصةين،كعالَمكنقتُلكأنفس ة؟كفلجَعكبثرِثكلا ّةِس.ك

و ةَنك جةبلك ولادك وهَوك بنكحللمك عشلوك بنك لهللّك عبدك فةّتبعهْمك روايته:ك يف  إسحاق  ابن  قاَل 
خزرجّيًةك عبِدكلهللّكبنكأيّب،كف ةمدهْمكأْنكيلجعولكفأبول،كفقةَل:كأبعد ُمكلهللكأعدلَءكلهللِّ،كفسيغ يكلهللك

ع كْمكنبّيُه)1). 

»و ةَنكأصحةبكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكفلقتنِي«كأْي:كيفكلحلكمكفيشِنكلنرصَفكمَعكعبِدكلهللّكبنكأيّب)2). 

ومعنى اآليِة:كفامكاكْمكيةكمعرَشكلملؤم نَيكيفكلمل ةفقنَيكفئتنِيكأْي:كرصتْمكيفكأملهْمكفلقتنِي،كفلقًاك
كع هْمكوفلقًاكتبةي هْمكوتعةدهيْم.كف هىكلهللكلافلقَاكلّاذيَنكيذّبوَنكع هْم،كوأمَلكلملؤم نَيكمجيعًةكأْنك تذبُّ

يكونولكعىلكم هةٍجكولحٍدكيفكلاّتبةيِنكهلْمكولاّترّبؤكم هْم.

]ڤ ڤ[:كيع ي:كنكسهْمكيفك فلهْم،كولرتدلدهْم،كورّدهْمكإىلكأحكةِمكلاكّفةِركبامك
 سبول:كأْيكبسبِبكمةكل تسبولكمْنكأعامهلُمكلخلبيثِا)3). 

كأنكلمل ةفقنيكخذاولكلملسرشنيكيفكأحلجكلملولقف،كبتأثريهمكعىلكلاّضعفةء،كوسحبهمك فصحَّ
ثرَثكجيشكلملسرشني،كلاذيكخلجكارتصّديكارشرش ني،كولحتجولكألنفسهمكبأوهىكلألسبةب،ك

وهوكزعشهمكأنكلاقتةلكانكيقع،كمعكأهنمك ةنولكيعرشونكأنكلاقتةلكحةصٌلكالكحمةاا.

وإنامكلاذيكصّدهمكعنكلالنضاممكإىلك تةئبكلملسرشنيكهوك فلهمكونفةقهم؛ك امكأوضحكلهللك
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ]ڀ  تعةىل:ك بقواهك ذاكك

)1(ككلاسريةكلا بوياك]64/2[كالبنكهشةم،كفتحكلابةريك]356/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]356/7[.

)3(ككتفسريكلخلةزنك]407/1[،كحتفاكلألحوذيك]304/8[.
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ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ[ك]آلكعشللن:167[.

ختذيٌلك فيهك لاذيك لاعظيمك لجللمك هذلك عىلك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا بيُّ يعةقبهمك فرمك م همك صدرك مةك ومعك
ارشسرشني.

وترك النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قتلهم ألجل مصالح كثرية يف اإلسالم:

لادعوة،ك ملصةاحك لملجتشعكحتصياًلك خيةاطك ممنك لمل ةفقنيك منك أحدًلك يقتلك ملك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك فلسولك
كذرلئعكلا فوركعنكدعوةكلإلسالم. وم هة:كسدُّ

كعىلكذاككحديثكجةبِلكبِنكعبِدكلهللكLكقةَل:ك  ّةكيفكغزلٍة)1)،كفكسَع)2)كرجٌلكمَنك ويدلُّ
:كيةكاألنصةِر.ك لملهةجليَنكرجاًلكمَنكلألنصةِر.كفقةَلكلألنصةريُّ

:كيةكارشهةجليَن.)3) وقةَلكلملهةجليُّ

فسشَعكذاَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»ما باُل دعوى اجلاهلييِّة؟«.

قةاول:كيةكرسوَلكلهللِّ،ك سَعكرجٌلكمَنكلملهةجليَنكرجاًلكمَنكلألنصةِر.

ا منتنٌة«.  فقةَل:ك»دعوها فإنيّ

ك ايخلجنَّ لملدي ِاك إىلك رجع ةك ائْنك ولهللك أمةك فعروهة!!،ك فقةَل:ك ك أيبٍّ بُنك لهللك عبُدك بذاَكك فسشَعك
!(4( كم هةكلألذلَّ لألعزُّ

)1(ككهيكغزوةكب يكلملصطرق.
)2(ككلاكسع:كرضبكلاّدبلكبةايِدكأْوكبةاّلجِل.

)3(ككبةالغمكأنكلارفظكلملسـتخدمكافظكإسالميك)لملهةجلونكولألنصةر(،كاكنكملةكلستخدمكلستخدلمًةكخةطئًةكأنكلك
لا بيكملسو هيلع هللا ىلصكذاك.

كفقةاول:ك  تكتلجىك )4(ككيفكروليـاكعبـِدكلاـّلّزلِقكعْنكمعشٍلكعِنكقتةدَةكملسـاًل:كفةنكفَأك ّلكم ةفقكإىلكعبدكلهللّكبـنكأيبٍّ
كم هةكلألذّل.كوس دهةكملسلك=كك كلألعزُّ كوالكت فع،كفقةَل:كائْنكرجع ةكإىلكلملدي ِاكايخلجنَّ وتدفع،كفرصتكالكترضُّ
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كملسو هيلع هللا ىلص. فبرَغكلا ّبيَّ

فقةَمكعشُلكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكدع يكأرضْبكع َقكهذلكلمل ةفِق.

دًا يقتُل أصحابُه«)1).  ُث النيّاُس أنَّ حمميّ كملسو هيلع هللا ىلص: »دعُه، ال يتحديّ فقةَلكلا ّبيُّ

زاَد ابن إسحاق: »فقةَل:كال،كواكْنكأّذْنكبةاّلحيِل،كفللَحكيفكسةعاكمةك ةَنكيلحلكفيهة)2). 

.» كوهَوكلألذلُّ فرقيُهكأسيدكبنكحضريكفسأاُهكعْنكذاَككفأخربُه،كفقةَل:كفأنَتكيةكرسولكلهللّكلألعزُّ

كمةك ةَنكمْنكأملكأبيِه،كفأتىكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكفقةل:كبرغ يكأّنككتليدك وبرَغكعبدكلهللّكبنكعبدكلهللّكبنكأيبٍّ

قتلكأيبكفيامكبرغككع ُه،كفإْنك  تكفةعاًل،كفشلينكبِهكفأنةكأمحلكإايككرأسه.

فقةَل:ك»بْل نرتفيّق بِه ونحسن صحبته ما بقَي معنا«)3). 

لاّذايُلك أّنَكك ك تقلَّ حّتىك لملدي اك إىلك ت قرُبك الك ولهللك لهللّ:ك عبدك لب هك اُهك فقةَلك روليا:ك ويفك

ورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعزيُز،كففعَل)4).

كبأّنُهكلاّذايُلكورسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاعزيُز.ك كعبُدكلهللكبُنكأيبٍّ أْي:كفأقلَّ

=كجيد؛ك امكقةلكلبنكحجلكيفكلافتحك]649/8[.
مثر ةك مةك ولهللّك بالدنة،ك يفك و ةثلونةك نةفلونة،ك فعروهة؟ك أقْدك :ك أيبٍّ بنك لهللّك عبدك فقةَلك إسحةق:ك لبنك رولياك ويفك
هشةم.ك البنك ]359/4[ك لا بوياك لاسريةك يأ رك.ك سّشْنك ربكك لاقةئل:ك قةَلك إاّلك امك هذِهك قليشك وجالبيبك

يقصدكأن ةكآوي ةهمكوأطعش ةهم،كفرامكمبعولكوعّزولك ةثلونة،كونةفسونة.
)1(ككرولهكلابخةريك]3518[كولارفظكاه،كومسرمك]2584[.

)2(ككولحلكشـاكظةهـلةكمنكأملهكملسو هيلع هللا ىلصكبةالحيلكيفكوقتكغريكمعتـةد،كوهي:كأنكتلككمثلكهذلكلخلربكي ترشكيفكلجليشك
يسـّبُبكبربرًاكيفكلألفكةر،كويثريكلاقيلكولاقةلكممةكيرصفكأذهةنكلجل دكإىلكمهةتللتك الميا،كالكحتشدكعقبةهة.ك
فكةنتكمسريةكلجليشكلملتصراكاياًلكوهنةرًلكممةكأجهدهم،كحتىكوقعولكنيةمًة،كفشسحكلا وُمكلاعشيُقكبعدكلا ّصِبك

لاشديدكآثةركلافت ا.كملويةتكغزوةكب يكلملصطرقك]190/1[.
)3(ككلاسريةكلا بوياك]291/2[كالبنكهشةم.

)4(ككرولهكلارتمذيك]1582[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتمذيك]3315[.
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قةلكلا وويكV:كفيِه:كمةك ةَنكعريِهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلحلرم.

وفيِه:كتلككبعضكلألموركلملختةرة،كولاّصربكعىلكبعضكلملفةسدكخوفًةكمْنكأْنكترتّتبكعىلكذاَكك
مفسدةكأعظمكم ُه.

و ةَنكملسو هيلع هللا ىلصكيتأّافكلا ّةس،كويصربكعىلكجفةءكلألعللبكولمل ةفقنَي،كوغريهْم؛كاتقوىكمو اك
لملسرشنَي،كوتتّمكدعوةكلإلسالم،كويتشّكنكلإليامنكمْنكقروبكلملؤّافا،كويلغبكغريهْمكيفكلإلسالم،ك

و ةَنكيعطيهُمكلألموللكلجلزيراكاذاَك.

وملْكيقتلكلمل ةفقنَيكهلذلكلملع ى،كوإلظهةرهُمكلإلسالم،كوقْدكأمَلكبةحلكِمكبةاّظةهِل،كولهللّكيتوىّلك
لارّسلئل،كوألهّنْمك ةنولكمعدوديَنكيفكأصحةبهكملسو هيلع هللا ىلص،كوجيةهدوَنكمعُهكإّمةكمحّيًا،كوإّمةكاطرِبكدنية،كأْوك

عصبّياكملْنكمعُهكمْنكعشةئلهْم«)1). 

ك وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »الثيّالُث -كأي:كمنكلاشولهدكعىلكقةعدةكسدكلاذرلئع:كأنَّ
ك كعْنكقتِلكلمل ةفقنَيكمَعك ونِهكمصرحًا؛كائاّلكيكوَنكذريعًاكإىلكقوِلكلا ّةِسكأنَّ كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيكفُّ لا ّبيَّ
ملْك فيِه،كوممّْنك لا ّفوَركعِنكلإلسالِمكممّْنكدخَلك لاقوَلكيوجُبك كهذلك يقتُلكأصحةبُه؛كألنَّ حمّشدًلكملسو هيلع هللا ىلصك

يدخْلكفيِه،كوهذلكلا ّفوُركحللٌم«)2). 

 فكان األصل يف تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع املنافقني: أن جيري ظاهر حكم اإلسالم عليهم ما داموا 

مظهريَن لإلسالم.

فعةمرهمكمعةمراكلملسرشنيكيفكأحكةمكلادنية،كفرمكيفّلقكبي همكوبنيكغريهمكمنكلملسرشنيكيفك
لألحكةمكلاظةهلة.

قال الشافعي:ك»منكأظهلكلإليامنكبعدكلاكفلكاهكحكمكلملسرشنيكمنكلملولرثاكولمل ة حاكوغريك
ذاككمنكأحكةمكلملسرشني«)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]139/16[.
)2(ككإقةماكلادايلكعىلكإبطةلكلاتحريلك]471/3[.

)3(ككلألمك]166/6[.
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:ك»لإليامَنكلاّظةهَلكلّاذيكجتليكعريِهكلألحكةُمكيفكلاّدنيةكالكيسترزُمك

كلمل ةفقنَيكلّاذيَنكقةاولكآم ّةك لإليامَنكيفكلابةطِنكلّاذيكيكوُنكصةحبُهكمْنكأهِلكلاّسعةدِةكيفكلآلخلِة؛كفإنَّ

بةهللكوبةايوِمكلآلخِلكومةكهْمكبشؤم نَيكهْمكيفكلاّظةهِلكمؤم وَنكيصّروَنكمَعكلا ّةِسكويصوموَنكوحيّجوَنك

ويغزوَن،كولملسرشوَنكي ة حوهنْمكويولرثوهنمك امك ةَنكلمل ةفقوَنكعىلكعهِدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

والك م ة حتهْم،ك يفك الك اركفِلك لملظهليَنك لاكّفةِرك بحكِمك لمل ةفقنَيك يفك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيُّ حيكْمك وملْك

مولرثتهم،كوالكنحِوكذاَك.

بْلكمّلةكمةَتكعبُدكلهللكبُنكأيبكلبُنكسرولك-وهَوكمْنكأمهِلكلا ّةِسكبةا ّفةِق-كورثُهكلب ُهكعبُدكلهللِّ،ك

وهَوكمْنكخيةِركلملؤم نَي،كو ذاَككسةئُلكمْنك ةَنكيشوُتكم هْمكيلثُهكورثتُهكلملؤم وَن.

أّنُهكم ةفٌق...كوإْنك لابةطِنك وإذلكمةَتكألحدهْمكولرٌثكورثوُهكمَعكلملسرشنَي...كوإْنكعرَمكيفك

 ةنولكيفكلآلخلِةكيفكلاّدرِككلألسفِلكمْنكلا ّةِر؛كبْلك ةنولكيورثوَنكويلثوَن؛كو ذاَكك ةنولكيفكلحلقوِقك

ولحلدوِدك سةئِلكلملسرشنَي«)1). 

كعىلك فلهمكونفةقهمك فهؤالءكلمل ةفقونكيعةمرونكمعةمراكلملسرشنيكمةكملكيظهلكم همكمةكيدلُّ

رصلحًا،كفإنكظهلكم همكذاك،كوثبتكبةألدااكلاولضحا،كفيعةمرونكمعةمراكلاكفةر،كويقةمكعريهمك

حكمكلالدة.

واذاككمنكلخلطأكلاولضحكمةكيقّلرهكلابعضكمنكتلككلحلّلياكاكلكم ةفقكفةسٍد،كوميطةنك

كعنكلمل ةفقني! كملسو هيلع هللا ىلصك فَّ مةرٍد،كبأنكيقولكمةكمةَء،كبحّجاكأنكلا بيَّ

كعنكلمل ةفقنيكيفكزمةنه؛كألهنمك ةنولكيكتشونكنفةقهم،ك كملسو هيلع هللا ىلصك فَّ وخفيكعىلكهؤالءكأنكلا بيَّ

ومةكظهلكم همكمنكفرتةتكلارسةنكملكتقْمكعريهمكفيهكلابّي ُاكلاولضحُا،كو ةنولكي كلونهكويت ّصرونك

م هكبةأليامِنكلاكةذبِا،ك امكقةلكتعةىل:ك]ڻ ۀ ۀ[ك]لمل ةفقون:2[،كأي:كوقةياكيتقونكهبةك

)1(ككجمشوعكلافتةوىك]210/7[كبةختصةر.
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إمكةنك اعدمك أوك ]لاتوبا:74[.ك ٹ[ك ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ]ٺ  لاقتل،ك

إقةمتهةكإالكمعكت فرِيكأقولمكعنكلادخوِلكيفكلإلسالمكولرتدلِدكآخلينكع ه.ك

لقد كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقبل اعتذاراهتم وأمياهنم تأليفاً هلم:

قةلكزيدكI:كخلج ةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكسفٍلكأصةَبكلا ّةَسكفيِهكمّدٌة.كفسشعُتكعبَدك

كيقوُل:كالكت فقولكعىلكمْنكع َدكرسوِلكلهللكحّتىكي فّضولكمْنكحواِه،كوائْنكرجع ةكمْنكع دِهك لهللكبَنكأيبٍّ

.ك كم هةكلألذلَّ كلألعزُّ ايخلجنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفدعةين،كفحّدثتُه.ك قةلكزيدكبنكأرقم:كفذ لُتكذاَككاعّشي)1)،كفذ لُهكار ّبيِّ

كوأصحةبِه،كفحرفولكمةكقةاول.كفكّذب يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك فأرسَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكعبِدكلهللكبِنكأيبٍّ

،كفجرسُتكيفكلابيِت)3).  كمْلكيصب يكمثرُهكقطُّ وصّدقُه)2)،كفأصةب يكهمٌّ

فقةَلكيلكعّشي:كمةكأردَتكإىلكأْنك ّذبَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومقتَك؟!

]ک ک گ گ گ گ  فوقَعكيفكنفيسكممّةكقةاوُهكمّدٌةكحّتىكأنزَلكلهللكتعةىل:ك

إىلك ]لمل ةفقون:1[  ڻ[  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳڳ  ڳ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ]ڄ  وفيهة:ك لاسورة،ك آخلك

ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گگ  ک  ک   ک 

ڱ[ ]لمل ةفقون:8-7[.

)1(ككلملللدكبعّشِهكسعدكبنكعبةدَةكوايَسكعّشهكحقيقاكوإّنامكهَوكسّيدكقومهكلخلزرج.
)2(ككويفكروليا:كفقةَلكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص:ك)اعّرككأخطَأكسشعك،كاعّرككمّبَهكعريك(.كمغةزيكلاولقديك]417/2[،ك

ثمكإنكتكذيبكسيدكلاقوم،كوتصديقكغالمكصغريكقدكالكيكونكمقبوالكع دك ثريكمنكلا ةسكيفكهذهكلمللحرا.
)3(ككويفكرولياكأمحدك]18799[:كفلجعتكإىلكلمل زل،كف شتك ئيبًةكحزي ًة.
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كلهللَّكقْدكصّدقَككيةكزيُد)1). كقةَل:كإنَّ ،كثمَّ كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقلأهةكعيلَّ فأرسَلكإيلَّ

كملسو هيلع هللا ىلص؛كايستغفَلكهلْمكقةَل:كفرّوولكرءوسهْم)2).  كدعةهْمكلا ّبيُّ قةَل:كثمَّ

من فوائد احلديث: 

معةتبةهتْم،ك ولالقتصةُركعىلك أتبةعهْم،ك ي فَلك ائاّلك بةهلفولِت؛ك لاقوِمك مؤلخذِةك ربلِءك تلُكك فيِه:ك

وقبوِلكأعذلرهْم،كوتصديِقكأيامهنْم،كوإْنك ةنِتكلاقللئُنكتلمُدكإىلكخالِفكذاَك؛كملةكيفكذاَككمَنك

لاّتأنيِسكولاّتأايِف.

بذاَكك قصَدك إْنك إاّلك مذمومًاك نشيشًاك ك يعدُّ والك فيِه،ك ارشقوِلك جيوُزك الك مةك تبريِغك جولُزك وفيِه:ك

لإلفسةَدكلملطرَق،كوأّمةكإذلك ةنْتكفيِهكمصرحٌاكتلّجُحكعىلكلملفسدةكفال)3). 

عىل  هلم  وحّثاً  هلم  توبيخاً  مجعة  كل  )املنافقون(  السورة  هذه  يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  كان  وقد 

التوبة:

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيقلُأكيفكصالِةكلافجِلكيوَمكلجلشعِاك]ٱ  كلا ّبيَّ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكأنَّ

ٻ ٻ [كلاّسجدِة،كو]ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې[ ]لإلنسةن:1[.

كملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيقلُأكيفكصالِةكلجلشعِاكسورَةكلجلشعِاكولمل ةفقنَي)4).  كلا ّبيَّ وأنَّ

،كأتةينكفعلَككبأذينكوضحَككيفك )1(ككويفكرولياكقةَل:كفبي امكأنةكأسرُيكمَعكرسولكلهلل ملسو هيلع هللا ىلص قْدكخفقُتكبلأسكمَنكلهلمِّ
كأبةكبكٍلكحلق يكفقةَل:كمةكقةَلكاَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كقرُتك كإنَّ كيلكهبةكلخلرَدكيفكلاّدنية.كثمَّ وجهي،كفامك ةَنكيرّسينكأنَّ

مةكقةَلكيلكميئًةكإاّلكأّنُهكعلَككأذينكوضحَككيفكوجهي.
كحلق يكعشُلكفقرُتكاُهكمثَلكقويلكأليبكبكٍل.كفراّمكأصبح ةكقلَأكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسورَةكلمل ةفقنَي.ك فقةَل:كأبرْش.كثمَّ

رولهكلارتمذيك]3313[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتمذيك]3313[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4900[،كومسرمك]2772[،كولارتمذيك]2772[.

)3(ككفتحكلابةريك]646/8[.
)4(ككرولهكمسرمك]879[.
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لاعرامء:كولحلكشاكيفكقللءةكلجلشعاكلمتامهلةكعىلكوجوبكلجلشعاكوغريك النووي:ك»قةَلك قال 
كعىلكلاّتوّ لكولاّذ لكوغريكذاَك.ك ذاَككمْنكأحكةمهة،كوغريكذاَككممّةكفيهةكمَنكلاقولعد،كولحلثِّ

وقللءةكسورةكلمل ةفقنَيكاتوبيِخكحةرضهيةكم هْم،كوت بيهْمكعىلكلاّتوبا،كوغريكذاَككممّةكفيهةكمَنك
لاقولعد؛كألهّنْمكمةك ةنولكجيتشعوَنكيفكجمرسكأ ثلكمِنكلجتامعهْمكفيهة«)1). 

ومع عفو النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن سلول، وترّفقه به إال أنه ملا وصل أذاه إىل أهل بيته اشتدَّ يف 

معاملته، وطلب من قومه األخذ عىل يديه.

فقدكحةككلمل ةفقونكيفكهذهكلاغزوةك)غزوةكب يكلملصطرق(كحةدثاكلإلفككبعدكأنكفشَلك يدهمك
يفكلملحةوااكلألوىل؛كإلثةرةكلا علةكلجلةهريا.

ولاذيكتوىّلك رَبكلإلفككهو:كعبدكلهللكبنكأيبكلبنكسرولكلمل ةفق،كقةلكتعةىل:ك]ٱ   ٻ ٻ 
ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ[ك]لا ور:11[.
فهوكلاذيكبدأكبةاكالمكيفكلإلفك،كو ةنكيصولكفيهكوجيول،كو ةنكجيشعكلا ةسكيفكبيتهكممنك

همكعىلكمة رتهكيفكلخلبِثكولا فةق،كو ةنكيذيعكذاك،كويلّددهكمعكعصةبته.

وملةكلنترشكلاكالمكيفكذاككمنكقبرهم،كو ةنولكيت ةقرونهكفيامكبي هم،كأثلكذاككيفكبعضكلملؤم نيك
دونك ولا فةقك لإلفكك قولك ويلددونك تكرم،ك منك معك بذاكك يتكرشونك فةنزاقولكمعهم،كوصةرولك

وعيكوإدرلككملةكيقصدهكلبنكأيبكمنكورلءكذاك.

كملسو هيلع هللا ىلصكخطيبًةكفكرمك فرامكبرغكلألملكمبرغهكمنكلحللجكولاضيقكبةا بيكملسو هيلع هللا ىلصكولملسرشني؛كقةمكلا بيُّ
أصحةبهكفيه،كفقةَل:ك»مْن يعذرين)2) مْن رجٍل بلغني أذاُه يف أهيل، فواهلل ما علمُت عىل أهيل إاليّ 

خريًا، وقْد ذكروا رجاًل ما علمُت عليِه إاليّ خريًا، وما كاَن يدخُل عىل أهيل إاليّ معي«. 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]167/6[.
)2(ككأي:كي رصين،كولاعذيلكلا ّةرص.
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فقةَمكسعُدكبُنكمعةٍذكفقةَل:كيةكرسوَلكلهللكأنةكولهللكأعذرَككم ُه،كإْنك ةَنكمَنكلألوِس)1)كرضب ةك

ع قُه،كوإْنك ةَنكمْنكإخولن ةكمْنكلخلزرِجكأملت ة،كففعر ةكفيِهكأملَك.

قةاتكعةئشا:كفقةَمكسعُدكبُنكعبةدَةكوهَوكسّيُدكلخلزرِج،كو ةَنكرجاًلكصةحلًة،كواكِنكلجتهرتُهك

لحلشّيُا)2)،كفقةَلكاسعِدكبِنكمعةٍذ:ك ذبَتكاعشُلكلهللكاَلكتقترُه،كواَلكتقدُركعىلكقترِه.كفقةَمكأسيُدكبُنك

كسعِدكبِنكمعةٍذ،كفقةَلكاسعِدكبِنكعبةدَة:ك ذبَتكاعشُلكلهللكا قتر ُّه،كفإّنَككم ةفٌقك حضرٍي،كوهَوكلبُنكعمِّ

جتةدُلكعِنكلمل ةفقنَي.

فثةَركلحلّيةِنكلألوُسكولخلزرُجكحّتىكمّهولكورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلمل رِب،كف زَل،كفخّفضهْمكحّتىك

سكتولكوسكَت)3). 

من فوائد احلديث:

كلاّتعّصَبكألهِلكلابةطلكخيلُجكعِنكلسمكلاّصالح. فيِه:كأنَّ

كذريعاكذاَك. وفيِه:كلا ّدُبكإىلكقطِعكلخلصومِا،كوتسكنِيكثةئلِةكلافت ِا،كوسدِّ

كلارّضريِنكبزولِلكأغرظهام،كوفضُلكلحتاملكلألذى.ك وفيِه:كلحتامُلكأخفِّ

وفيِه:كمبةعدُةكمْنكخةاَفكلاّلسوَل،كواْوك ةَنكقليبًةكمحياًم.ك

كسعدكبنكمعةذكأطرَقكذاَك،كوملْكي كلُهك كمْنكآذىكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكبقوٍلكأْوكفعلكيقتل؛كألنَّ وفيِه:كأنَّ

لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص)4). 

فةمل ةفقونك ةنولكحيةواونكدلئاًمكزرَعكلافت اكيفكلملجتشعكلملسرم،كوزعزعتهكمنكلادلخل،كأحيةنًةك

)1(ككوهمكقبيراكسعد.
)2(ككأي:كلستخفته،كوأغضبته،كومحرتهكعىلكلجلهل.

)3(ككرولهكلابخةريك]2661[كومسرمك]2770[.
)4(ككي ظل:كفتحكلابةريك]480/8[.
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بتخذيلكلملسرشنيكعنكلجلهةدك امكفعرولكيفكغزوةكأحٍدكع دمةكرجعولكبثرِثكلجليش،كوأحيةنًةكبإثةرةك

لاعصبياكلاقبرياك امكيفكغزوةكب يكلملصطرق،كوأحيةنًةكبشحةوااكتشويهكأهلكلاصالحكولإليامن،ك امك

.Jكلملؤم نيكلاطةهلِةكلاعفيفِاكعةئشَاكلاصّديقِاك فعرولكمعكأمِّ

كذاككبحكشٍا،كوحرٍم،كوروّيٍا،كويصفُحك ثريًلكع هم؛كطشعًةكيفك كملسو هيلع هللا ىلصكيقةبُلك لَّ لا بيُّ و ةنك

. هدليتهم،كوصالحهم،كورجوعهمكارحقِّ

املنافقني  من  كثرٌي  جاءُه  الشام؛  يف  الروم  وقتال  تبوك  لغزوة  العّدَة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  أعدَّ  وملا 

يستأذنونه بعدم اخلروج معه.

و ةنكذاككيفكمهلكرجبكس َاكتسٍعكمنكلهلجلة،كو ةنْتكيفكزمِنكعرسٍةكمنكلا ةس،كوجدٍبك

ويكلهونك ثامرهمكوظالهلم،ك لملقةمكيفك حيّبونك ولا ةُسك لاثامُر،ك فيهك طةبْتك وقٍتك لابالد،كويفك منك

مخوصهمكعىلكترككلحلةل.

قّرامكخيلجكيفكغزوةكإالك  ّىكع هةكووّرىكبغريهة)1)،كإالكمةك ةنكمنك و ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك

غزوةكتبوَك؛كابعدكلاّشّقِا،كومّدةكلازمةن.

فجةءهك ثريكمنكلمل ةفقنيكيستأذنونهكيفكعدمكلخللوجكمعه،كويعتذرونكبأعذلٍركولهيٍا،كفأذَنك

هلمكيفكذاك،كوقبَلكأعذلرهم.ك

كبنكقيس.ك كلبُنكسرول،كولجلدُّ و ةنكممِّنكلستأذَنكم هم:كعبُدكلهللكبنكأيبِّ

.كففضحهُمكلهللكبذاك،كوعتبكعىلك وقةلكقوٌمكمنكلمل ةفقنيكبعضهمكابعض:كالكت فلولكيفكلحللِّ

لا بّيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكإذنهكهلم.

كمع ىك»وّرى«:كسرت،كوتستعشُلكيفكإظهةِركيشٍءكمَعكإرلدِةكغريِه،ك أنكيليدكأنكيغزوكجهاكلارشق،كفيسألكعنكأمٍلكيفك )1(ك
جهاكلاغلب،كويتجّهزكارسفل،كفيظنكمنكيللهكويسشعهكأنهكيليدكجهاكلاغلب.كفتحكلابةريك]159/6[كبةختصةر.
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قةلكتعةىل:]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک    ک ک ک    گ[ك]لاتوبا:82-81[.

ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ]ٿ  تعةىل:ك وقةلك
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ[ 

]لاتوبا:42[.

]ٹ  لاسفلك و ةنك لات ةوِل،ك سهراك دنيوّيٍاك م فعٍاك اطرِبك خلوجهمك اوك ةنك أي:ك
ٹ[ أي:كقليبًةكسهاًلك]ٹ[كاعدمكلملشّقاكلاكثريةك]ٹ ڤ ڤ ڤ[ 

أي:كطةاْتكعريهمكلملسةفُا،كوصعبكعريهمكلاسفُل؛كفرذاككتثةقرولكع ك.

يفك أعذلرًلك هلمك أنك سيحرفونك أي:ك ڄ[ك ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڦ 
ختّرفهمكعنكلخللوج،كوأهنمكالكيستطيعونكذاك.

ڃ  ڃ  ]ڃ  لاولقع،ك بغريك ولإلخبةرك ولاكذِب،ك بةاقعوِد،ك ڄ[ك ]ڄ 
ڃ[.

ثم عاتب الله تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص عىل هذه املسارعة إىل عذرهم فقال:

ڎ[  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ]چ 
]لاتوبا:43[.

ڍ  ]ڇ  لاتخّرِفك يفك ڇ[ك ڇ  ]ڇ  أجليتك ممةك اكك وغفَلك لهللك سةحمكك أي:ك
كاككلاصةدُقكمنكلاكةذِب،ك ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ[كبأنكتتح هم؛كايتبنّيَ

كذاك)1).  كلاعذَركممنكالكيستحقُّ فتعذَركمنكيستحقُّ

)1(ككتفسريكلاسعديك]338/1[.
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هالكتل تهمكمّلةكلستأذنوك،كفرمكتأذْنكألحدكم همكيفكلاقعود؛كاتعرمكلاصةدَقكم همكيفكإظهةِرك

طةعتككمنكلاكةذب،كفإهنمكقدك ةنولكمرّصينكعىلكلاقعودكعنكلاغزو،كوإنكملكتأذنكهلمكفيه)1). 

ملسو هيلع هللا ىلص يف  النبيِّ  اغتيال  املنافقني، وحاولوا  قلٌّة من  الغزوة  ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه  النبيِّ  مع  وقد خرج 

طريق العودة، فعصمُه الله منهم.

وهمكمخساكعرشكرجاًلكتعةهدولكأنكيدفعوهكعنكرلحرتهكإىلكلاولديكإذلكتس ّمكلاعقباكبةاريل.

ك إنَّ ف ةدى:ك م ةديًة،ك أمَلك تبوَك،ك غزوِةك مْنك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوُلك أقبَلك مّلةك قةَل:ك لاّطفيِلك أيبك عْنك

رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخَذكلاعقبَا)2)،كفالكيأخذهةكأحٌد.ك

فبي امكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقودُهكحذيفُا،كويسوُقكبِهكعاّمٌر،كإْذكأقبَلكرهٌطكمترّثشوَنكعىلكلاّلولحِل،ك

غشولكعاّمرًل،كوهَوكيسوُقكبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأقبَلكعاّمٌركيرضُبكوجوَهكلاّلولحِل.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحلذيفَا:ك)قْد،كقْد()3)،كحّتىكهبَطكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. 

فراّمكهبَطكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنزَل،كورجَعكعاّمٌر.

ُر، هْل عرفَت القوَم؟«. فقةَل:ك»يا عاميّ

فقةَل:كقْدكعلفُتكعةّمَاكلاّلولحِل،كولاقوُمكمترّثشوَن.

قةَل:ك»هْل تدري ما أرادوا؟«.

قةَل:كلهللكورسواُهكأعرُم.

قةَل:ك»أرادوا أْن ينفروا برسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فيطرحوُه«.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]139/4[.
)2(ككلاعقبُا:كطليٌقكيفكلجلبِلكوعل.

)3(ككأي:كحسبك،كوهيكبشع ى:ك فىك فى.
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فعذَركرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم هْمكثالثًا،كقةاول:كولهللكمةكسشع ةكم ةدَيكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كومةكعرش ةك
مةكأرلَدكلاقوُم.

كلالث ْيكعرَشكلابةقنَيكحلٌبكهللكوالسواِهكيفكلحليةِةكلاّدنية،كويوَمكيقوُمك فقةَلكعاّمٌر:كأمهُدكأنَّ
لألمهةُد)1). 

وقدكأنزلكلهللكيفكهؤالءكقواه:ك]ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]لاتوبا:74[.

قةلكلا ووي:ك»وهذِهكلاعقباكايسِتكلاعقباكلملشهورةكبش ًىكلّاتيك ةنْتكهبةكبيعُاكلألنصةرك،ك
وإّنامكهذِهكعقباكعىلكطليقكتبوك،كلجتشَعكلمل ةفقوَنكفيهةكارغدِركبلسوِلكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكيفكغزوةكتبوَك،ك

فعصشُهكلهللّكم هْم«)2). 

كبعضكمنكالكعرمكع ده،كأنكأصحةبكلاعقباكلملذ ورينكيفكهذلك وقال ابُن األثري: »قدكيظنُّ
لحلديث:كهمكأصحةُبكلاعقباكلاذينكبةيعولكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكأولكلإلسالم،كوحةمةهمكمنكذاك.

إنامكهؤالءكقومكعلضولكالسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكعقباكصعدهةكملةكقفَلكمْنكغزوةكتبوك،كوقدك ةنك
كملسو هيلع هللا ىلصكعلضولك أملكم ةديًة،كف ةدى:ك»ال يطلع العقبة أحد، ال يطلع العقبَة أحد«،كفرامكأخذهةكلا بيُّ

اه،كوهمكمرّثشوَن،كائالكيعلفول،كأرلدولكبهكسوءًل،كفرمكيقدرهمكلهللكتعةىل«)3). 

وقد توّعد النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص هؤالء املجرمني املتلّثمني:

تي)4) اثنا عرَش منافقًا، ال يدخلوَن اجلنيَّة، وال  عْنكحذيفاكIكأنكلا ّبيكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»يف أميّ
النيّاِر  بيلُة: رساٌج مَن  الديّ يلَج اجلمُل يف سمِّ اخلياِط، ثامنيٌة منهْم تكفيكهُم  جيدوَن رحيها، حتيّى 

يظهُر يف أكتافهْم حتيّى ينجَم مْن صدورهْم«)5). 

)1(ككرولهكأمحدكيفكمس دهك]23280[،كوقةلكلهليثشيكيفكلملجشعك]195/6[:ك»رجةاهكرجةلكلاصحيح«،كوقةلك
لألرنةؤوط:ك»إس ةدهكقويكعىلكرشطكمسرم«،كوأصلكهذهكلاقصاكيفكصحيحكمسرمك]2779[كخمترصة.

)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]126/17[.
)3(ككجةمعكلألصولكمنكأحةديثكلالسولك]1 / 9306[.

)4(ككويفكروليا:كيفكأصحةيب.
)5(ككرولهكمسرمك]2779[.
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]ڤ  تعةىل:ك قةلك لحلقيقاك امك عىلك م همك وايسولك بي هم،ك م دّسنيك أي:ك أصحاب«ك »يف 

چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڤ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ[ك]لاتوبا:101[،كفهمكي سبونكإىلكصحبتي،كفهمك

يفكلاظةهلكمعي،كاكنكيفكلابةطنكهمكضّدي.

لاعقبا،كفحامهكلهللك ايراك لا بيك لاذينكجةؤولكمترّثشني،كوقدكقصدولك »اثنا عرَش منافقًا«كوهمك

م هم،كوأعرشهكبأسامئهم)1). 

»تكفيكهُم«،كأْي:كتدفُعكرّشهُم.

»يظهُر يف أكتافهْم«كأي:كورمًةكحةّرًلكحيدُثكيفكأ تةفهْم،كبحيُثكيظهُلكأثُلكتلِككلحلللرِة،كومّدُةك

هلبهةكيفكصدورهْمكممّثرًاكبرسلٍجكمْنكنةٍر،كوهَوكمعرُاكلملصبةِح)2).

كأي:كأنكلهللكهيرككهؤالءكلاثامنياكمنكلمل ةفقنيكهبذلكلادلءكيفكلادنية)3). 

وقد أخرب النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حذيفَة بأسامء هؤالء االثين عرش منافقاً، ومل خيرْب بأسامئهم أحداً غريه.

فخلَجك غريهْم،ك لست فَلك ملسو هيلع هللا ىلصك امك ك لا ّبيُّ لست فلهُمك تبوَكك غزوِةك »ويفك اإلسالم:ك شيخ  قال 

بعضهْمكمعُه،كوبعضهْمكختّرفول.

كحزلِمكنةقتِه؛كايقَعكيفكولٍدكه ةَك. كبقترِهكيفكلاّطليِق،كمّهولكبحلِّ و ةَنكيفكلّاذيَنكخلجولكمعُهكمْنكهمَّ

كلّاذيكالكيعرشُهك كإىلكحذيفَاكأسامءهْم؛كواذاَككيقةُل:كهَوكصةحُبكلارّسِّ فجةءُهكلاوحُي،كفأرسَّ

غريُه،ك امكثبَتكذاَككيفكلاّصحيِح«)4). 

)1(ككفيضكلاقديلك]454/4[.
)2(ككملقةةكلملفةتيحك]3816/9[.

)3(ككلملفهمك]334/7[.
)4(ككجمشوعكلافتةوىك]211/7[.
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كلاذيكالكيعرشهكغريه،كأي:كمنك لارّسِّ ابن كثري:ك»وهلذلك ةنكحذيفاكيقةلكاه:كصةحبك قال 

تعينيكمجةعاكمنكلمل ةفقني،كوهمكهؤالء،كقدكأطرعهكعريهمكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدونكغريه«)1). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكغزلكتبوَككنزَلكعْنكرلحرتِهك وعنكعلوَةكبنكلاّزبرِيكIكقةل:كبرغ ةكأنَّ

بزمةمهةك فأخَذك لايامِن،ك بُنك اقيهةكحذيفُاك زمةمهةكحّتىك ك جتلُّ فقةمْتك بةر ٌا،ك ورلحرتُهك إايِهك فأوحَىك

كجرَسكع دهة،كحّتىكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. فةقتةدهةكحّتىكرأىكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجةاسًة،كفأنةخهةكثمَّ

فأتةُه.كفقةَل:ك»مْن هذا؟«.

فقةَل:كحذيفُاكبُنكلايامن.

َ عىل فالٍن  إنيّى قْد نيُت أْن أصىليّ ُه،  »فإنيّى أرسُّ إليَك أمرًا فاَل تذكرنيّ قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: 

بِنك ذ لهْمكألحٍدكغرَيكحذيفَاك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك يعرْمكرسوَلك ملْك لمل ةفقنَي،ك مَنك وفالٍن«.كرهٍطكذوىكعدٍدك

لايامِن.

كأّنُهكمْنك كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكعشُلكبُنكلخلّطةِبكIكىفكخالفتِهكإذلكمةَتكرجٌلكيظنُّ فراّمكتوىّفَ

أوائَككلاّلهِطكأخَذكبيِدكحذيفَا،كفةقتةدُهكإىلكلاّصالِةكعريِه،كفإْنكمشىكمعُهكحذيفُاكصىّلكعريِه،كوإِنك

 Iكعريِه،كوأمَلكعشُلك لنتزَعكحذيفُاكيدُهكفأبىكأْنكيششَىكمعُهكلنرصَفكعشُلكمعُهكفأبىكأْنكيصىّلَ

أْنكيصىّلكعريِه)2). 

كملسو هيلع هللا ىلصكأعرمكحذيفاكبأسامءكمجيعكلمل ةفقني،كوهذلكغرُيكصحيح؛كألنك كلابعُضكأنكلا بيَّ وقدكيظنُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكملكيكنكيعرمكأعيةَنكمجيعكلمل ةفقني،كوإنامك ةنكيعلُفكبعضهمكبأعيةهنم،كويعلُفكبعضهمك لا بيَّ

بةاصفةِت.

ولا بيكملسو هيلع هللا ىلصكإنامكأعرَمكحذيفَاكبأسامِءكهؤالِءكلمل ةفقنيكلاذينكمّهولكبقترهكفقط.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]182/4[.
)2(ككرولهكلابيهقيكيفكلاكربىك]17297[كهكذلكملسال.
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فقدكقةلكتعةىل:ك]ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چچ چ چ[ك]لاتوبا:101[.

كعىلكأعيةهنم،كوإنامك ةنتكتذ ُلكاهكصفةهتم،كفيتوّسشهةك ففيهةكدايٌلكعىلكأنهكملكيعلفهم،كوملكيدلَّ
يفكبعضهم،ك امكقةلكتعةىل:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ[ 

]حمشد:30[«)1). 

فهوكيعلفهمكمنكبةبكلاتوّسمكفيهمكبصفةٍتكيعلفونكهبة،كالكأنهكيعلُفكمجيَعكمنكع دهكمنك
أهلكلا فةق،كولاّليِبكعىلكلاتعيني.

ومن األموِر التي ظهرت من املنافقني يف هذه الغزوة: االستهزاُء باملؤمنني.

كملسو هيلع هللا ىلصكهذلكلالستهزلَءكبشّدٍةكوحزم: واقدكقةبلكلا بيُّ

عْنكعبِدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كقةَلكرجٌلكيفكغزوِةكتبوَككيفكجمرٍسكيومًة:كمةكرأيُتكمثَلك
قّللئ ةكهؤالِء،كالكأرغَبكبطونًة،كوالكأ ذَبكأاس ًا،كوالكأجبَنكع َدكلاّرقةِء)2). 

فقةَلكرجٌلكيفكلملجرِس:ك ذبَتكواك َّككم ةفٌق،كألخربّنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

كملسو هيلع هللا ىلص،كونزَلكلاقلآُن. فبرَغكذاَككلا ّبيَّ

قةَلكعبُدكلهللِّ:كفأنةكرأيتُهكمتعّرقًةكبحقِب)3)كنةقِاكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكت كبُهكلحلجةرُةكوهَوكيقوُل:ك

يةكرسوَلكلهلل:ك»إّنامك  ّةكنخوُضكونرعُب«)4). 

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]204/4[.
كإالكلأل ل.كوالكأ ذبكأاس ا،ك )2(ككأرغبكبطونة:كيع ي:كأهنمكولسعوكلابطونكمنك ثلةكلأل ل،كوايسكهلمكهمٌّ
يع ي:كأهنمكيتكرشونكبةاكذب،كوالكأجبنكع دكلارقةء،كأي:كأهنمكخيةفونكاقةءكلاعدو،كوالكيثبتونكبلكيفّلونك

وهيلبون،كوهذهكلاصفةتكت طبقكعىلكلمل ةفقنيكتةمًةكالكعىلكلملؤم ني.ك
رشحكريةضكلاصةحلنيك]101/2[كالبنكعثيشني

)3(ككلحلقب:كحبلكيشدكبهكلالحلكيفكبطنكلابعريكممةكييلكذيره.
)4(ككويفكروليا:كحديثكلال بكنقطعكبهكع ةءكلاطليق.
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ورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كيقوُل:ك]ڑ ڑ ک ک ک[ك]لاتوبا:65[)1). 

يقولكلهللكتعةىلكيفك تةبهكلاكليم:ك]ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ[ك]لاتوبا:66-65[.

فةالستهزلُءكبدينكلهللكمنكعالمةِتكلمل ةفقني.

كعىلكتعظيمكلهللّك ولالستهزلُءكبةهللّكوآيةتهكورسواهك فٌلكخملٌجكعنكلادين؛كألنكأصَلكلادينكمب يٌّ
كلمل ةقضا. وتعظيمكدي هكورسره،كولالستهزلُءكبيشءكمنكذاككم ةٍفكهلذلكلألصل،كوم ةقٌضكاهكأمدَّ

وهلذلكملةكجةءولكإىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيعتذرونكهبذهكلملقةاا،ك ةنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكالكيزيدهمكعىلك
ڳ[  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ]ڑ  قواه:ك

]لاتوبا:66-65[.

وقدكيقولكقةئل:كلاذيكيفكلاقصاكايسكلستهزلًءكبةادينكمبةرشة،كوإنامكهوكلستهزلٌءكبأمخةص.

ف قول:كإنهكايسكلستهزلًءكهبمكألجلكأمخةصهم،كأوكقبةئرهم،كوإنامكهوكلستهزلٌءكهبمكألجلك
دي هم؛كبدايلكقوهلم:ك)مةكرأي ةكمثَلكقّللئ ةكهؤالِء(.ك

وقدكسّشيْتكسورُةكلاتوبِاكبةافةضحِا؛كألهنةكفضحِتكلمل ةفقني،كو شفْتكأرسلرهم،كوبّي ْتك
خمّططةهتم،كوأهدلفهم،كو المهم،كوطلقهمكيفكلاعشِلكهلدمكلملجتشعكلملسرم.

عْنكسعيِدكبِنكجبرٍيكقةَل:كقرُتكالبِنكعّبةٍس:كسورُةكلاّتوبِا.

تبقَيك اْنك أهّنةك ت زُل:ك)وم هْم(،ك)وم هْم(كحّتىكظ ّولك زلاْتك مةك لافةضحُاك »لاّتوبُاكهَيك قةَل:ك
أحدًلكم هْمكإاّلكذ َلكفيهة«)2). 

)1(ككرولهكلاطربيكيفكتفسريهك]16912[،كوقةلكلاعالماكأمحدكمة ل:كإس ةدهكصحيح.
)2(ككرولهكلابخةريك]4882[.
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ومن السياسات التي اختذها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملواجهة املنافقني: هدم أماكن جتّمعاهتم الظاهرِة:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعةىل:ك قةلك
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڌ[ك]لاتوبا:108-107[.

]ٱ ٻ ٻ ٻ[كأي:كمضةّرًةكارشؤم ني،كوملسجدهمكلاذيكجيتشعونكفيه.

]ٻ[كأي:كقصدهمكفيهكلاكفل،كإذلكقصَدكغريهمكلإليامن.

]پ پ پ[كأي:كايتشّعبولكويتفّلقولكوخيترفول،ك]پ[أي:كإعدلدًلك
]ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[كأي:كإعةنًاكارشحةربنيكهللّكورسواه،كلاذينكتقّدمكحللهبم،ك
ولمتدتكعدلوهتم،كوذاكك أيبكعةملكلاللهب،كلاذيكذهبكإىلكلملرش نيكيستعنُيكهبمكعىلكحلِبك
رسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكملكيدرْككمطروبُهكع دهمكذهَبكإىلكقيرَصكبزعشهكأنهكي رصه،كفهرَككلارعنُيكيفك

لاطليِق،كو ةنكعىلكوعدكوممةألة،كهوكولمل ةفقون.ك

]ٺ ٿ ٿ[كيفكب ةئ ةكإيةهك]ٿ ٿ[كأي:كلإلحسةَنكإىلكلاضعيِف،كولاعةجِزك
ولارضيِل.

]ٹ ٹ ٹ ڤ[كفشهةدُةكلهللّكعريهمكأصدُقكمنكحرفهم.

كيفكذاككلملسجدكلاذيكب يكرضلرًلكأبدًل.كفةهللّكيغ يككع ه،ك ]ڤ ڤ ڦ ڦ[كأي:كالكتصلِّ
كإايه. واسَتكبشضطلٍّ

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ[كظهلكفيهكلإلسالمكيفك»قبةء«،كوهوكمسجدك»قبةء«كأّسَسك
عىلكإخالصكلادينكهللّ،كوإقةماكذ لهكومعةئلكدي ه،كو ةنكقدياًمكيفكهذلكعليقًةكفيه،كفهذلكلملسجدكلافةضلك
]ڃ ڃ چ چچ[كوتتعّبدكوتذ لكلهللّكتعةىلكفهوكفةضٌل،كوأهرهكفضالء؛كوهلذلكمدحهمكلهللّكبقواه:ك
]چ ڇ ڇ ڇ ڇ[كمنكلاذنوب،كويتطّهلولكمنكلألوسةخ،كولا جةسةِتكولألحدلِث.
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لالذيرِا،ك ولألخالِقك لارّشِكك منك لملع ويا،ك ةات ّزهك لاطهةرةك ڌ[ك ڌ  ]ڍ 
ولاطهةرةكلحلّسّيِاك إزلااكلألنجةِس،كورفعكلألحدلِث)1). 

ويف هذه اآليات فوائد عدة:

منها:كأنكلختةذكلملسجِدكلاذيكيقصُدكبهكلارّضلُركملسجدكآخَلكبقلبهكأنهكحمّلٌم،كوأنهكجيُبكهدُمك
مسجِدكلارّضلِركلاذيكلّطرَعكعىلكمقصوِدكأصحةبه.

ومنها:كأنكلاعشَلكوإنك ةنكفةضالكتغرّيهكلا ّيُا،كفي قرُبكم هّيًةكع ه،ك امكقربْتكنيُاكأصحةِبك
مسجِدكلارّضلِركعشرهمكإىلكمةكتلى.

كتل هة،ك ومنها:كأنك لكحةااكحيصُلكهبةكلاتفليُقكبنيكلملؤم ني،كفإهنةكمنكلملعةيصكلاتيكيتعنّيُ
وإزلاتهة.

كعريهة؛ك كلّتبةعهةكولألملكهبةكولحلثُّ  امكأنك لكحةااكحيصُلكهبةكمجُعكلملؤم نيكولئتالفهمكيتعنّيُ
ألنكلهللكعّرلكلختةذهمكملسجدكلارضلركهبذلكلملقصِدكلملوجِبكار هِيكع ه،ك امكيوجُبكذاككلاكفَل،ك

ولملحةربَاكهللكورسواه.

ومنها:كلا هيكعنكلاصالةكيفكأمة نكلملعصيا،كولابعدكع هة،كوعنكقلهبة.

وهنَيك لارّضلِر،ك مسجِدك لمل ةفقنيكيفك معصيُاك أّثلْتك لابقةع،ك امك يفك تؤّثُلك لملعصياك أنك ومنها: 
فيه:ك لهللك قةلك قبةٍءكحتىك أّثلْتكيفكمسجِدك لألمة نك امك تؤّثُلكيفك لاطةعُاك فيه،كو ذاكك لاقيةمك عِنك

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ[ ]لاتوبا:108[.

كسبٍتكيصيّلك وهلذلك ةنكملسجِدكقبةٍءكمَنكلافضِلكمةكايسكاغريه،كحتىك ةنكملسو هيلع هللا ىلصكيزوُركقبةءك لَّ
كعىلكلاصالةكفيه)3). فيه)2)،كوحثَّ

)1(ككتفسريكلاسعديك]351/1[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]1192[كومسرمك]1399[كعنكلبنكعشلك(

كروىكلارتمذيك]324[كعنكأسيدكبنكظهريكعنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»الصالة في مسجد قباء كعمرة«كوصححهكلألابةين. )3(ك
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ومنها: أنهكيستفةدكمنكهذهكلاتعةايلكلملذ ورةكيفكلآليا،كأربعكقولعدكمهشا،كوهي:

 لكعشلكفيهكمضةّرٌةكملسرم،كأوكفيهكمعصياكهلل،كفإنكلملعةيصكمنكفلوعكلاكفل،كأوكفيهكتفليٌقك

بنيكلملؤم ني،كأوكفيهكمعةوناكملنكعةدىكلهللكورسواه،كفإنهكحمّلٌمكمم وعكم ه،كوعكسهكبعكسه.

بش زااك لهللك افةعرهةكعنك مبعدًةك تزللك لهللكالك لا ةمئَاكعنكمعصيِاك لحلّسّيَاك لألعاملك أنك ومنها:ك

لإلرصلركعىلكلملعصياكحتىكيزيرهة،كويتوبكم هةكتوبًاكتةّمًاكبحيُثكيتقطعكقربهكمنكلا دمكولحلرسلِت.

كملسو هيلع هللا ىلصكلاذيكأّسسهك ومنها:كأنهكإذلك ةنكمسجُدكقبةءكمسجدًلكأّسَسكعىلكلاتقوى،كفشسجُدكلا بيِّ

بيدهكلملبةر ا،كوعشلكفيه،كولختةرهكلهللكاهكمنكبةبكأوىلكوأحلى.

كعىلكلإلخالصكولملتةبعا،كهوكلاعشلكلملؤّسُسكعىلكلاتقوى،كلملوّصُلك ومنها:كأنكلاعشلكلملب يَّ

اعةمرهكإىلكج ةتكلا عيم.

كعىلكسوءكلاقصِد،كوعىلكلابدِعكولاضالِلكهوكلاعشلكلملؤّسُسكعىلكمفةكجلٍفك ولاعشلكلملب يُّ

هةٍر،كفةهنةَركبهكيفكنةركجه م،كولهللكالكهيديكلاقومكلاظةملني)1). 

قال ابن كثري:ك»سبُبكنزوِلكهذِهكلآليةِتكلاكليامِت،كأّنُهك ةَنكبةملدي ِاكقبَلكمقدِمكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

كيفكلجلةهرّيِا،كوقلَأكعرَمكأهِلك إايهةكرجٌلكمَنكلخلزرِجكيقةُلكاُهكأبوكعةمٍلكلاّللهُب،كو ةَنكقْدكت رّصَ

لاكتةِب،كو ةَنكفيِهكعبةدٌةكيفكلجلةهرّيِا،كواُهكرشٌفكيفكلخلزرِجك برٌي.

لملسرشوَنكعريِه،كوصةرْتكاإلسالِمك لملدي ِا،كولجتشَعك إىلك فراّمكقدَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمهةجلًلك

 رشٌاكعةايٌا،كوأظهلهُمكلهللكيوَمكبدٍر؛كرشَقكلاّرعنُيكأبوكعةمٍلكبليقِهكوبةرَزكبةاعدلوِة؛كوظةهَلكهبة،ك

وخلَجكفةّرًلكإىلك ّفةِركمكاكمنكمرش يكقليش،كيامائهمكعىلكحلِبكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

مةك لملسرشنَيك أمِلك مْنك فكةَنك أحٍد،ك لاعلِب،كوقدمولكعةَمك أحيةِءك مْنك بشْنكولفقهْمك فةجتشعولك

 ةَن،كولمتح هُمكلهللكD،كو ةنِتكلاعةقبُاكارشّتقنَي.

)1(ككتفسريكلاسعديك]351/1[.
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لهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك رسوُلك ك إحدلهنَّ يفك فوقَعك لاّصّفنِي،ك بنَيك فيامك حفةئَلك حفَلك قْدك لافةسُقك هذلك و ةَنك

كرأسُهكصرولُتكلهللك وأصيَبكذاككلايوَم،كفجلَحكوجهُه،كو رسْتكربةعيتُهكلايش ىكلاّسفىل،كومجَّ

وسالمُهكعريِه.

إىلكنرصِه،ك لألنصةِر،كفخةطبهْم،كولستامهلْمك مَنك قومِهك إىلك لملبةرزِةك أّوِلك أبوكعةمٍلكيفك وتقّدَمك

ومولفقتِه.

م ُه،كوسّبوُه،ك لهللِّ،كونةاولك ك يةكعدوَّ فةسُق،ك يةك بَككعي ًةك لهللك أنعَمك قةاول:كالك فراّمكعلفولك المُهك

. فلجَعكوهَوكيقوُل:كولهللكاقْدكأصةَبكقوميكبعديكرشٌّ

و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكدعةُهكإىلكلهللكقبَلكفللرِه،كوقلَأكعريِهكمَنكلاقلآِن،كفأبىكأْنكيسرَمكوتّلَد،ك

فدعةكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيشوَتكبعيدًلكطليدًل،كف ةاتُهكهذِهكلاّدعوُة.

وذاَككأّنُهكمّلةكفلَغكلا ّةُسكمْنكأحٍد،كورأىكأمَلكلاّلسوِلكملسو هيلع هللا ىلصكيفكلرتفةٍعكوظهوٍر؛كذهَبكإىلكهلقَلك

كملسو هيلع هللا ىلص،كفوعدُه،كوم ّةُه،كوأقةَمكع دُه،كو تَبكإىلكمجةعٍاكمْنكقومِهكمَنك مرِككلاّلوِمكيست رصُهكعىلكلا ّبيِّ

لألنصةِركمْنكأهِلكلا ّفةِقكولاّليِبكيعدهْم،كويش ّيهْمكأّنُهكسيقدُمكبجيٍشكيقةتُلكبِهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

ويغربُهكويلّدُهكعاّمكهَوكفيِه.

وأملهْمكأْنكيّتخذولكاُهكمعقاًلكيقدُمكعريهْمكفيِهكمْنكيقدُمكمْنكع دِهكألدلِءك تبِه،كويكوُنكملصدًلك

اُهكإذلكقدَمكعريهْمكبعَدكذاَك.

خلوِجك قبلك م ُهك وفلغولك وأحكشوُه،ك فب وُه،ك قبةٍء،ك ملسجِدك جمةوٍرك مسجٍدك ب ةِءك يفك فرشعولك

رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكتبوَك.

كيفكمسجدهم؛كايحتّجولكبصالتهكفيِهك وجةءول،كفسأاولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأْنكيأيَتكإايهْم،كفيصيّلَ

عىلكتقليلِهكوإثبةتِه،كوذ لولكأهّنْمكإّنامكب وُهكارّضعفةِءكم هْم،كوأهِلكلاعّرِاكيفكلاّريرِاكلاّشةتيِا.ك

فعصشُهكلهللكمَنكلاّصالِةكفيِهكفقةَل:ك»إنيّا عىل سفٍر ولكْن إذا رجعنا إْن شاَء اهلل«.
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فراّمكقفَلكSكرلجعًةكإىلكلملدي ِاكمْنكتبوَك،كوملْكيبَقكبي ُهكوبي هةكإاّلكيوٌم،كأْوكبعُضكيوٍم؛كنزَلك
عريهكجربيلكبخرِبكمسجِدكلارّضلِر،كومةكلعتشدُهكبةنوُهكمَنكلاكفِلكولاّتفليِقكبنَيكمجةعِاكلملؤم نَيكيفك

مسجدهْمكمسجدكقبةءكلاذيكأّسَسكمنكأولكيومكعىلكلاّتقوى.ك

 :D فأنزلكلهلل،ك لملدي َا..ك قبَلكمقدمِهك لملسجِدكمْنكهدمُهك إىلكذاَكك فبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك
]ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ...[«)1). 

وعنكجةبلكبنكعبدكلهللكLكقةل:ك»رأيُتكلاّدخةَنكمْنكمسجِدكلارّضلِركحنَيكلهنةر«)2). 

وفاة عبد الله بن أب بن سلول:

كلبنكسرول)3)،كفصىّلكعريهكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلص،كو ّف ُهك وملةكرجعكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمنكغزوةكتبوَككتويّفَ
بقشيصه،كهذلكمعكأذّيتهكالسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوارشؤم ني.

كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكمةَتكأبوُه،ك كإىلكلا ّبيِّ عِنكلبِنكعشَلكLكقةَل:كجةَءكعبُدكلهللكبُنكعبِدكلهللكبِنكأيبٍّ
كعريِه،كولستغفْلكاُه. فقةَل:كأعط يكقشيصَككأ ّف ُهكفيِه،كوصلِّ

فأعطةُهكقشيصُهكوقةَل:ك»إذا فرغتْم فآذنوين«.

بِه،كفأخلَجكفوضعُهكعىلك بعَدكمةكأدخَلكحفلتُه،كفأمَلك ك بَنكأيبٍّ فأتىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعبَدكلهللك
ر بتيِه،كونفَثكعريِهكمْنكريقِه.

كعريهكوثبُتكإايِه،كفقرُت:كيةكرسوَلكلهللكأتصيّلكعىلك قةلكعشُل:كفراّمكقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكايصيّلَ
،كوقْدكقةَلكيوَمك ذلكو ذل،ك ذلكو ذل؟!كأعّدُدكعريِهكقواُه. لبِنكأيبٍّ

ْر عنيّي يا عمُر«. فتبّسَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوقةَل:ك»أخيّ

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]185/4[.
)2(ككرولهكلحلة مك]8763[،كوصححهكوولفقهكلاذهبي.

)3(ككوقدكمةَتكبعَدكم رصفهْمكمْنكتبوَككوذاَككيفكذيكلاقعدةكس َاكتسع.
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بعنَي يغفُر لُه  ُت، فاخرتُت، لْو أعلُم أينيّ إْن زدُت عىل السيّ فراّمكأ ثلُتكعريِهكقةَل:ك»إينيّ خرييّ

لزدُت عليها«.

كلنرصَف. قةَل:كفصىّلكعريِهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكثمَّ

فرْمكيشكْثكإاّلكيسريًلكحّتىكنزاْتكلآليتةِنكمْنكبللءٌة:ك]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ [ك]لاتوبا:84[.

قةَل:كفعجبُتكبعُدكمْنكجلأيتكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومئٍذ،كولهللكورسواُهكأعرُم)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكبقولكعشَلكوصىّلكعريِهكإجللًءكاُهكعىلكظةهلكحكمك قال ابن حجر:ك»وإّنامكملْكيأخذكلا ّبيُّ

لإلسالم،كولستصحةبًةكاظةهِلكلحلكم،كوملةكفيِهكمْنكإ للمكوادهكلّاذيكحتّققْتكصالحيته،كومصرحاك

لالستئالفكاقومِه،كودفعكلملفسدة«)2). 

كمةكفعَل؛كاكامِلكمفقتهكعىلكمْنكتعّرَقك :ك»إّنامكفعَلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمَعكعبدكلهللّكبنكأيبٍّ وقاَل اخلطيّابُّ

لخلزرجك مْنك قومهك واتأّاِفك لاّصةاح،ك لاّلجلك لهللّك عبدك وادهك قربك واتطييِبك لاّدين،ك مَنك بطلٍفك

اليةستِهكفيهْم،كفرْوكملْكجيْبكسؤللكلب هكوتلَككلاّصالةكعريِهكقبَلكورودكلا ّهيكلارّصيح؛كاكةَنكسّبًاك

عىلكلب ه،كوعةرًلكعىلكقومه،كفةستعشَلكأحسنكلألمليِنكيفكلاّسيةساكإىلكأْنكهنَيكفةنتهى«)3). 

وقيل:كإّنامكأعطةُهكقشيصهكمكةفأةكاعبِدكلهللّكلمل ةفقكلملّيت؛كألّنُهك ةَنكأابَسكلاعّبةَسكحنَيكأرَسكيومك

كملسو هيلع هللا ىلصكأابَسكعبَدكلهللكقشيصُهكمكةفأًةكملةكص َع«)4).  كلا ّبيَّ بدركقشيصًة.كقةَلكسفيةُنكبنكعيي ا:ك»فريوَنكأنَّ

كملسو هيلع هللا ىلص؛كفقْدكعرَمكمةك وقةلكلا وويكV:ك»ويفكهذلكلحلديث:كبيةُنكعظيِمكمكةرمكأخالقكلا ّبيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1269[كومسرمك]2774[.
)2(ككفتحكلابةريك]336/8[.
)3(ككفتحكلابةريك]336/8[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1350[.
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 ةَنكمْنكهذلكلمل ةفقكمْنكلإليذلء،كوقةبرُهكبةحلس ى،كفأابسُهكقشيصًةك ف ًة،كوصىّلكعريِه،كولستغفَلكاُه.ك
قةَلكلهللّكتعةىل:ك]ڱ ڱ  ڱ ں[ك]ن:4[«)1). 

وقال شيخ اإلسالم: »منك ةنكمظهلًلكاإلسالمكفإنهكجتليكعريهكأحكةمكلإلسالمكلاظةهلة:ك
منكلمل ة حاكولملولرثا،كونحوكذاك،كاكنكمنكعرمكم هكلا فةقكولازندقا؛كفإنهكالكجيوزكملنكعرمك

ذاككم هكلاصالةكعريهكوإنك ةنكمظهلًلكلإلسالم،كفإنكلهللكهنىكنبيهكعنكلاصالةكعىلكلمل ةفقني.ك

كيفكحةاه؛كفتجوُزكلاصالُةكعريهكإذلك ةنكظةهلهكلإلسالم«)2).  وأمةكمنكمكَّ

وقد تاب بعض هؤالء املنافقني، منهم: اجلالس بن سويد.

و ةنكمنكلاذينكختّرفولكعنكغزوةكتبوك،كو ةنكيثّبُطكلا ةَسكعنكلخللوج،كو ةنكعشريكبنك
سعيدكيتياًمكيفكحجله،كوأمهكحتَتكلجلالس،كو ةنكيكفره،كوحيسُنكإايه.

فسشعهكوهوكيقول:كولهلل،كائنك ةنكحمشدكصةدقًةكا حنكرشكمنكلحلشري!

،كوأحس همكع ديكأثلًل،كوأعزهمكعيلك كلا ةسكإيلَّ فقةلكاهكعشري:كيةكجالس،كاقدك  َتكأحبَّ
،ك أنكيدخلكعريهكيشٌءكنكلهه؛كولهللكاقدكقرَتكمقةاًاكائنكذ لهتةكاتفضح ّك،كوائنك تشتهةكألهركنَّ

كمنكلألخلى! وإحدلمهةكأهوُنكعيلَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكإىلكلجلالس،كفسأاهكعامكقةلكعشري.كفحرفك فذ لكار بيكملسو هيلع هللا ىلصكمقةاَاكلجلالس،كفبعَثكلا بيُّ
كعشرٌي،كومةكقرُتكمةكقةلكعشرٌي«. لجلالسكبةهللكالسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك»اقدك ذبكعيلَّ

ي زلكقلآن،كفيجعر يكمعككمةك فقةلكعشري:ك»بىلكولهللكقرته،كفتْبكإىلكلهللكتعةىل،كواوالكأنك
قرته«.

فجةءكلاوحُيكإىلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسكتولكالكيتحّلككأحٌد.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]167/15[.
)2(ككلافتةوىكلاكربىك]3 / 17-19[كبةختصةر.
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و ذاكك ةنولكيفعرونكالكيتحّل ونكإذلكنزلكلاوحُي.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ]ٺ  فقةل:ك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك رسولك عنك فلفعك
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 

ک ک ک[ك]لاتوبا:74[.

كلاتوبَا،كفأنةكأتوُب«. فقةلكلجلالس:ك»قدكقرته،كوقدكعلضكلهللكعيلَّ

فةعرتَفكبذنبه،كوحس ْتكتوبته،كوملكيشت ْعكعنكخرٍيك ةنكيص عهكإىلكعشريكبنكسعيد.

قةلكعلوة:كفامكزللكعشريكيفكعريةءكبعدكهذلكحتىكمةت)1). 

»يا  ومنكمللسيلكلبنكسريينكقةل:كملةكنزاتكهذهكلآليا:كأخذكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكبأذنكعشريكوقةل:ك
قَك ربيَّك«)2).  غالُم وفْت أذنَك، وصديّ

وقدكلستعشلكعشلكبنكلخلطةبكعشريكبنكسعيدكهذلكعىلكمحص،كومةتكعشريكهذلكبةاشةم،ك
و ةنكعشلكبنكلخلطةبكيقول:ك»وددُتكاوكأنكيلكرجاًلكمثلكعشريكأستعنُيكبهكعىلكأعاملكلملسرشني«)3). 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصرب عىل ما يصيبه من أذى املنافقني:

عْنكعبِدكلهللكلبنكمسعودكقةَل:كمّلةك ةَنكيوُمكح نٍيكآثَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنةسًةكيفكلاقسشِا،كفأعطىك
لألقلَعكبَنكحةبٍسكمةئًاكمْنكلإلبِل،كوأعطىكعيي َاكمثَلكذاَك،كوأعطىكأنةسًةكمْنكأرشلِفكلاعلِب،ك

وآثلهْمكيومئٍذكيفكلاقسشِا.

كهذِهكاقسشٌاكمةكعدَلكفيهةكومةكأريَدكفيهةكوجُهكلهلل. فقةَلكرجٌل:كولهللكإنَّ

)1(ككهذهكلاقصاكرولهةكلبنكجليلكلاطربيك]361/14[،كوعبدكلالزلقكيفكلملص فك]1830[كعنكعلوةكلبنكلازبريك
ملسرا،كوقةلكلبنكعبدكلارب:ك»وقصتهكمشهورةكيفكلاتفةسري«.كلالستيعةبك]1 / 79[.

)2(ككرولهكعبدكلالزلقك]18304[.
)3(ككأسدكلاغةباك]1 /873[.
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كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص. قةَلكفقرُت:كولهللكألخربنَّ

فأتيتُهكفأخربتُهكبامكقةَل.

كقةَل:كفشْنك كوجهُهكحّتىكت ّيُتكأيّنكملْكأذ لُهكاُه.كقةَل:كثمَّ فغضَبكمْنكذاَككغضبًةكمديدًلكولمحلَّ

يعدُلكإْنكملْكيعدْلكلهللكورسواه.

كقةَل:ك»يرحُم اهلل موسى قْد أوذَي بأكثَر مْن هذا فصرَب«)1).  ثمَّ

من فوائد احلديث:

فيِه:كلإلعللُضكعِنكلجلةهل،كولاّصفُحكعِنكلألذى،كولاّتأّسكبشْنكمىضكمَنكلا ّظللء.

وقدكسرَككلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكهذلكلمل ةفِقكمسركهكمَعكغريهكمَنكلمل ةفقنَيكلّاذيَنكآذوُه،كوسشَعكم هْمك

يفكغريكموطنكمةك لهُه،كاك ُّهكصرَبكلستبقةًءكالنقيةدهْمكوتأايفًةكاغريهْم،كائاّلكيتحّدثكلا ّةسكأّنُهك

يقتلكأصحةبهكفي فلول.

كأهلكلافضلكقْدكيغضبهْمكمةكيقةلكفيهْمكممّةكايَسكفيهْم،كومَعكذاَككفيترّقوَنكذاَكك وفيِه:كأنَّ

 .(2(
Sبةاّصرِب،كولحلرمك امكص َعكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكلقتدلًءكبشوسىك

وكان هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املنافقني يقوم عىل كشف صفاهتم وأعامهلم أكرث من الرتكيز عىل 

معرفة أعياهنم وأسامئهم:

كخفةَءكأسامئهمك كملسو هيلع هللا ىلص،كواكنَّ وقدكسبقكمع ةكأنكأسامءكبعضكلمل ةفقنيك ةنتكختفىكعىلكلا بيِّ

أوك بأعيةهنم،ك إّمةك كملسو هيلع هللا ىلصك ولا بيِّ ارصحةباك معلوفونك همك بلك عالمةهتمكوصفةهتم،ك خفةَءك يع يك الك

بعالمةهتم.

)1(ككرولهكلابخةريك]3405[كومسرمك]1062[كولارفظكاه.
)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]56/8[،ك]512/10[.
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قةلكتعةىل:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ   

ٺ[ك]حمشد:30[.

فعلفتهمك أمخةصهم،ك ألري ةَكك حمشدك يةك نشةءك واوك تعةىل:ك »يقولك كثري:  ابن  احلافظ  قال 

عيةنًة.كواكنكملكيفعلكتعةىلكذاككيفكمجيعكلمل ةفقني؛كسرتًلكم هكعىلكخرقه،كومحاًلكاألموركعىلكظةهلك

لاسالما،كورّدًلكاررسلئلكإىلكعةملهة.

يفهمك مقةصدهم،ك عىلك لادللك منك المهم،ك يبدوك فيامك أي:ك ڀ[،ك پ  پ  ]پ 

كلحلزبنيكهو،كبشعةينك المه،كوفحوله،كوهوكلملللدكمنكحلِنكلاقول«)1).  لملتكرمكمنكأيِّ

والصحابة  وإن مل يعلموا بعض املنافقني بأعياهنم، إال أهنم كانوا يعرفوهنم بصفاهتم.

ومنكذاككقولكعبدكلهللكبنكمسعودكIكوهوكيتحّدُثكعنكصالةكلجلامعا:ك»واقْدكرأيت ةك

ومةكيتخّرُفكع هةكإاّلكم ةفٌقكمعروُمكلا ّفةِق«)2). 

وقولك عبكبنكمةاككIكوهوكحيكيكقصاكخترفهكعنكغزوةكتبوك:ك»فطفقُتكإذلكخلجُتك

إاّلكرجاًلكمغشوصًةكعريِهكيفك أيّنكالكأرىكيلكأسوًةك لا ّةِسكبعَدكخلوِجكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحيزن يك يفك

لا ّفةِق،كأْوكرجاًلكممّْنكعذَركلهللكمْنكلاّضعفةِء)3). 

مغشوصًة:كأْيكمطعونًةكعريِهكيفكدي هكمّتهاًمكبةا ّفةِق)4). 

فإنهكظةهٌلكيفكمعلفاكلاصحةباكهلؤالءكلمل ةفقنيكبصفةهتم،كومولقفهم،كوحلنكقوهلم.

)1(ككتفسريكلبنك ثريك]321/7[.
)2(ككرولهكمسرمك]654[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4418[،كومسرمك]2769[.
)4(ككفتحكلابةريك]163/1[.
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وهذلكمنكتةمكحكشاكلهلل،كبأنكبقيكلألملكملبوطًةكبصفةتكوعالمةتكحتىكحيذرهةكلملؤمن،ك

وخيةفهةكيفك لكزمةنكومكةٍن.

ومنكتأّملكصفةتكلمل ةفقنيكلملوجودةكيفكسور:كلاتوبا،كولمل ةفقني،كولا ور،كولابقلة،كولا سةء،ك

ولألحزلب،كوغريهةكمنكلاّسور؛كاوجدهةكموجودةكيفك ثريكمنكلاكّتةب،كولاصحفّيني،كولملشّثرنيك

لاذينكيتكرشونكلآلنكعىلكلملأل،كنجدكيفكمقةالهتمكوترصحيةهتمكوترشيحةهتمكنفسك المكلمل ةفقنيك

لألواني،ك]پ پ پ ڀ[ك]حمشد:30[.

فكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يذكر صفاهتم؛ ليعلمهم الناُس، وحيذروا منهم:

فمن صفات املنافقني التكاسل عن صالة الفجر والعشاء:

الفجِر  مَن  املنافقنَي  عىل  أثقَل  صالٌة  »ليَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  ك لا ّبيُّ قةَلك قةَل:ك Iك هليلَةك أيبك عْنك
والعشاِء، ولْو يعلموَن ما فيهام ألتومها ولْو حبوًا«)1). 

أ ثلكمنكغريمهةك لمل ةفقنيك لملسةجدكعىلك لاصالتةنكيفك هةتةنك ثقرتك »وإنامك ابن رجب:ك قال 
]ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ    منكلاصرولت؛كألنكلمل ةفنيك امكوصفهمكلهللكيفكلاقلآن:ك
رآهك إذلك ارعشلك ي شُطك إنامك ولملللئيك ]لا سةء:142[،ك ژ[ك ڈ      ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

لا ّةس،كفإذلكملْكيشةهدوهكثقلكعريِهكلاعشل.

كملسو هيلع هللا ىلصكيصيّلكهةتنيكلاصالتنيكيفكلاظالم،كفإنهك ةَنكيغرسكبةافجلكغةابًة،كويؤّخُلك وقدك ةَنكلا ّبيُّ
لاعشةءكلآلخلة،كوملكيكنكيفكمسجدهكحي ئٍذكمصبةٌح،كفرْمكيكنكحيرضكمعُهكهةتنيكلاصالتنيكإالك
مؤمٌنكحيتسُبكلألجلكيفكمهودمهة،كفكةنكلمل ةفقونكيتخرفونكع هام،كويظ ّونكأنكذاَككخيفىكعىلك

كملسو هيلع هللا ىلص«)2).  لا ّبيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]657[كومسرمك]651[.
)2(ككفتحكلابةريكالبنكرجبك]5 / 23[.
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ومن صفاهتم: تأخرُي الصالة إىل آخر وقتها:

عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كسشعُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»تلَك صالُة املنافِق جيلُس 

يطاِن قاَم فنقرها أربعًا، ال يذكُر اهلليَّ فيها إاليّ قلياًل«)1).  مَس حتيّى إذا كانْت بنَي قريْن الشيّ يرقُب الشيّ

ع دك بقلنيِهك حيةذهيةك أّنُهك ولملللُدك افظه،ك وظةهلك حقيقتهك عىلك هَوك قيَل:ك يطان«ك الشيّ قريْن  »بني 

كلاكّفةركيسجدوَنكهلةكحي ئٍذ،كفيقةرهنة؛كايكوَنكلاّسةجدوَنكهلةكيفك غلوهبة،كو ذلكع دكطروعهة؛كألنَّ

صورةكلاّسةجديَنكاُه،كوخيّيُلكا فسِهكوألعولنِهكأهّنْمكإّنامكيسجدوَنكاُه.

وغربتهك وتسّرطهك وسرطةنهك ولرتفةعهك عرّوُهك وقلنيِه:ك بقلنِهك ولملللدك لملجةز،ك عىلك هَوك وقيَل:ك

كتأخريهةكبتزينِيكلاّشيطةنكومدلفعتهكهلْمكعْنكتعجيرهةك شدلفعِاكذولتكلاقلونك وأعولنه،كومع ةُهكأنَّ

ملةكتدفعُه.كولاّصحيحكلألّول)2).

ومنها: الكذب وخلف الوعد واخليانة:

َث كذَب، وإذا وعَد  كملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةَل:ك»آيُة املنافِق ثالٌث: إذا حديّ عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

أخلَف، وإذا اؤمتَن خاَن«)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»أربٌع مْن كنَّ فيِه كاَن منافقًا، أْو كانْت  وعْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكعِنكلا ّبيِّ

َث كذَب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا عاهَد غدَر، وإذا  فيِه خصلٌة مَن النيّفاِق حتيّى يدعها: إذا حديّ

خاصَم فجَر)4)«)5). 

)1(ككرولهكمسرمك]622[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]124/5[.

)3(ككرولهكلابخةريك]33[،كومسرمك]59[.
،كوقةَلكلابةطَلكولاكذَب.كقةَلكأهُلكلاّرغِا:كوأصُلكلافجوِركلمليُلكعِنكلاقصِد.كرشحكلا وويك )4(ككأْي:كمةَلكعِنكلحلقِّ

عىلكصحيحكمسرمك]48/2[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2459[كولارفظكاه،كومسرمك]58[.
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ومنها: أنه ال جيتمع يف أحدهم حسن سمت وال فقه يف الدين:

كملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةَل:ك»خصلتاِن ال جتتمعاِن يف منافٍق: حسُن سمٍت،  عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ
يِن«)1).  وال فقٌه يف الديّ

لملعةئِبك عِنك لاّت ّزِهك مَعك لاّصةحلنَي،ك ك بزيِّ ولاّتزّييك لخلرِي،ك أي:كحتّليكطلِقك سمٍت«ك »حسُن 
لاّظةهلِة،كولابةط ِا.

يِن«كحقيقُاكلافقِهكيفكلاّديِنكمةكأورَثكلخلشيَاكولاّتقوى،كوأّمةكلّاذيكيتدلرُسك »وال فقٌه يف الديّ
كلافقَهكتعّرَقكبرسةنِهكدوَنكقربِه)2).  أبولبًةكم ُهكايتعّزَزكبِهكويتأّ َلكبِهكفإّنُهكبشعزٍلكعْنكلاّلتبِاكلاعظشى؛كألنَّ

ومن صفاهتم: التذبذب والتبعية املذمومة:

اِة العائرِة بنَي الغنمنِي، تعرُي  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مثُل املنافِق كمثِل الشيّ عِنكلبِنكعشَلكLكعِنكلا ّبيِّ
ًة«)3).  ًة، وإىل هذِه مريّ إىل هذِه مريّ

لافحلك تطربك لّاتيك وهَيك لاغ م،ك مَنك قطيعنِيك بنيك لملرتّددةك أِي:ك »»العائرة«ك لاس دي:ك قةلك
فترتّددكبنيكقطيعنِي،كوالكتستقّلكمَعكإحدلمهة،كولمل ةفقكمَعكلملؤم نَيكبظةهلِه،كومَعكلملرش نَيكببةط ِهك

تبعًةكهلولُهكوعلضهكلافةسد،كفصةَركبش زاِاكترَككلاّشةة،كوفيِهكسربكلاّلجواّياكعْنكلمل ةفقنَي«)4). 

وصفةتكلمل ةفقنيكلاذميشاك ثرية،كوسورةكلاتوباكمريئاكبفضةئحهمكوصفةهتمكلاتيك شفهةك
لهللكارشؤم ني؛كارحذِركم هم،كوم هة.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيّذرهم من إيذاء املؤمنني، وتتّبع عوراهتم:

عْنكعبدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كصعَدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلمل رَب،كف ةدىكبصوٍتكرفيٍع)5)كفقةَل:ك

)1(ككرولهكلارتمذيك]2684[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3229[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]378/7[.

)3(ككرولهكمسرمك]2784[.
)4(ككملقةةكلملفةتيحكرشحكمشكةةكلملصةبيحك]130/1[.

)5(ككأْي:كعةٍل.
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وهْم)1)، وال  »يا معرَش مْن أسلَم بلسانِه وملْ يفِض اإليامُن إىل قلبِه، ال تؤذوا املسلمنَي، وال تعرييّ
ُه مْن تتبيَّع عورَة أخيِه املسلِم تتبيَّع اهلل عورتُه، ومْن تتبيَّع اهلل عورتُه يفضحُه  تتيّبعوا عوراهتْم؛ فإنيّ

ولْو يف جوِف رحلِه«)2). 

]ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  تعةىل:ك قةَلك لا ّةِس،ك مَنك م زاِهكخمفيًةك واْوك ةَنكيفكوسِطك أْي:ك
خب[  حب   جب   يئ   ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

]لا ور:19[.

ومن إيذائهم للصحابة:

مةكثبتكعْنكأيبكمسعوٍدكلابدريكقةَل:كأملنةكبةاّصدقِا،كو  ّةكنحةملكعىلكظهورنة)3).

قةَل:كفتصّدَقكأبوكعقيٍلكب صِفكصةٍع،كوجةَءكإنسةٌنكبيشٍءكأ ثَلكم ُه.

ف زاْت:ك ريةًء،ك إاّلك لآلخُلك هذلك فعَلك ومةك هذل،ك صدقِاك عْنك ك اغ يٌّ لهللَّك ك إنَّ لمل ةفقوَن:ك فقةَلك
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ]ې 

ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ[ك]لاتوبا:79[)4). 

فتكّرشولكفيشْنكأعطىكلاقريَلكبأنكلهللكغ يكعنكصدقته،كوفيشْنكأعطىكلاكثرَيكبأّنُهكمللٍء.

ك هكذلكلمل ةفقونكدأهبمكلهّتةمكلملؤم نيكبةاّزوِركولابهتةِن،كدلئامكيشّككون،كويطع ونكيفكنوليةك لِّ
،كفيّتهشوهنمكبوجوِدكأغللٍضكمشبوهٍا،ك امكنلىكلآلنكيفك ثرٍيكمنك منكيقومكعىلكمرشوٍعكخرييٍّ
لجلللئِدكلاّطعَنكيفكلاقةئشنيكعىلكلألعاملكلخلريّيِاكوملزهم؛كذاككألنكلمل ةفقنيكالكحيّبونكلخلري،كوالك
حيبونكقيةمكأعاملكلخلريكوت ةميهة؛كاذلكفهمكيشّككونكيفكلاقةئشنيكعريهة،كسولٌءك ةنتكهذهكلألعاملك

يفكلملسةجِد،كأمكيفكلملدلرِس،كأمكيفكلملصةاِحكلحلكومّيِا،كأمكيفكغرِيكذاك.

)1(ككمَنكلاّتعيرِي،كوهَوكلاّتوبيُخكولاّتعييُب.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2032[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7985[.

)3(ككمع ةُه:كنحشلكعىلكظهورنةكبةألجلِة،كونتصّدقكمْنكترَككلألجلة،كأْوكنتصّدقكهبةك ّرهة.
)4(ككرولهكلابخةريك]4668[،كومسرمك]1018[.
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وربا فضح النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعضهم، وكشفهم بأعياهنم للتحذير منهم:

كملسو هيلع هللا ىلصكيومًة،كوقةَل:ك»يا عائشُة ما أظنُّ فالنًا وفالنًا  كلا ّبيُّ عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كدخَلكعيلَّ
يعرفاِن مْن ديننا شيئًا«.

قةَلكلاّريُثكبنكسعد:ك ةنةكرجرنِيكمْنكلمل ةفقنَي)1). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقدَمكمْنكسفٍل،كفراّمك ةَنكقلَبكلملدي ِاكهةجْتك وعْنكجةبلكبنكعبدكلهللكLكأنَّ
يُح ملوِت منافٍق«)3). ريٌحكمديدٌةكتكةُدكأْنكتدفَنكلاّلل َب)2)،كفقةلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »بعثْت هذِه الريّ

فراّمكقدَمكلملدي َاكفإذلكم ةفٌقكعظيٌمكمَنكلمل ةفقنَيكقْدكمةَت)4). 

قي قةعك ب ىك عظامءك منك لايهود،ك ةنك م ةفقيك منك وهوك رفةعاك بنك زيدك لايومك ذاكك يفك فامتك
وأسرمكظةهلًل.

وعنكسرشاكبنكلأل وعكقةَل:كعدنةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرجاًلكموعو ًة،كفوضعُتكيديكعريِه،ك
كحّلًل. فقرُت:كولهللكمةكرأيُتك ةايوِمكرجاًلكأمدَّ

اكبنِي  الريّ جلنِي  الريّ هذينَك  القيامِة؟  يوَم  منُه  ًا  حريّ بأشدَّ  أخربكْم  »أال  لهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك ك نبيُّ فقةَلك
ينِي«)5)،كالجرنِيكحي ئٍذكمْنكأصحةبِه)6).  املقفيّ

قال النووي:ك»ساّممهةكمْنكأصحةبهكإلظهةرمهةكلإلسالَمكولاّصحبَا،كالكأهّنامكممّْنكنةاتُهكفضيراك
لاّصحبا«)7). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6068[.
)2(ككأْي:كتغّيبُهكعْنكلا ّةس،كوتذهبكبِهكاشّدهتة.

)3(ككأْي:كعقوباكاُهكوعالماكملوتِهكورلحاكلابالدكولاعبةدكبِه.
)4(ككرولهكمسرمك]2782[.

)5(ككأِي:كلملوّاينِيكأقفيتهامكم رصفنِي.
)6(ككرولهكمسرمك]2783[.

)7(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]128/17[.
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ومنكذاك:كعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كمهدنةكخيرَب،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكالجٍلكممّْنكمعُهك
يّدعيكلإلسالَم)1): »هذا مْن أهِل النيّاِر«.

كلاقتةِلكحّتىك ثلْتكبِهكلجلللحُا. فراّمكحرَضكلاقتةُلكقةتَلكلاّلجُلكأمدَّ

فقيَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كلّاذيكقرَتكاُهكإّنُهكمْنكأهِلكلا ّةِركفإّنُهكقْدكقةتَلكلايوَمكقتةالًكمديدًل،كوقْدك
مةَت.

كملسو هيلع هللا ىلص: »إىل النيّاِر«. فقةَلكلا ّبيُّ

كبِهكجللحًةك قةَل:كفكةَدكبعُضكلا ّةِسكأْنكيلتةَب،كفبي امكهْمكعىلكذاَككإْذكقيَل:كإّنُهكملْكيشْت،كواكنَّ
مديدًل.

فراّمك ةَنكمَنكلاّريِلكملْكيصرْبكعىلكلجلللِحكفقتَلكنفسُه.

كملسو هيلع هللا ىلصكبذاَككفقةَل:ك»اهلل أكرُب، أشهُد أينيّ عبُد اهلل ورسولُه«. فأخرَبكلا ّبيُّ

يَن  ُد هذا الديّ ُه ال يدخُل اجلنيَّة إاليّ نفٌس مسلمٌة، وإنَّ اهلليَّ ليؤييّ كأمَلكبالالً،كف ةدىكبةا ّةِس:ك»إنيّ ثمَّ
جِل الفاجِر«)2).  بالريّ

وربا صارح بعضهم با هم عليه من النفاق واملخادعة:

كحجلتِه،كقْدك ةَدكيقرُصكع ُه.ك عِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك» ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجةاسًةكيفكظلِّ

فقةَلكألصحةبِه:ك»جييئكْم رجٌل ينظُر إليكْم بعنِي شيطاٍن، فإذا رأيتموُه فال تكليّموُه«. 

فجةَءكرجٌلكأزرُق)3).

)1(ككلسشهكقزمةن،كو ةَنكمْنكلمل ةفقنَي.كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]123/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4204[كومسرمك]111[.

)3(ككقةلكحمشودكمة ل:كإذلكقيل:ك»رجلكأزرق«،كفإنامكيع ونكزرقاكلاعني،كو ةنتكلاعلبكتتشةءمكبةألزرق،كوتعّدهك
ائياًم.كتفسريكلاطربيك]14 / 363[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكدعةُهكفقةَل:ك»عالَم تشتمني أنَت وأصحابَك؟«. فراّمكرآُهكلا ّبيُّ

قةَل:ك امكأنَتكحّتىكآتيَككهبْم!!

قةَل:كفذهَب،كفجةَءكهبْمكفجعرولكحيرفوَنكبةهللكمةكقةاول،كومةكفعرول،كوأنزَلكلهللكD: ]ې 
ې   ې ې ى ى ائ   ائ ەئ...[ك]لملجةداا:18[كإىلكآخِلكلآليِا)1). 

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ينهى أصحابه عن إكرام املنافقني وتبجيلهم:

عْنكعبِدكلهللكبِنكبليدَةكعْنكأبيِهكIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقولوا للمنافِق سييٌّد، 
 .(2(»D ُه إْن يُك سييّدًا فقْد أسخطتْم ربيّكْم فإنيّ

ك »فقْد أسخطتْم ربيّكْم D«:كأْي:كأغضبتشوُه؛كألّنُهكيكونكتعظياًمكاُه،كوهَوكممّْنكالكيستحقُّ
لاّتعظيَم.

وقيَل:كمع ةُه:كإْنكيُككسّيدًلكاكْمكفتجُبكعريكْمكطةعته،كفإذلكأطعتشوُهكفقْدكأسخطتْمكرّبكْم)3). 

وقةَلكلبنكلألثري:ك»الكتقواولكارش ةفِقكسّيدكفإّنُهكإْنك ةَنكسّيد ْمكوهَوكم ةفق،كفحةاكْمكدونك
حةاه،كولهللّكالكيلىضكاكْمكذاَك«)4). 

ومل يكن يسنُد إىل أحٍد منهم شيئاً من الوالياِت العاّمة:

فةالسولكملسو هيلع هللا ىلصكعةرَشكلمل ةفقنَيك امكعةرَشكعةّمَاكلملسرشنيكيفكأحكةمكلادنية،كواك هكملكيأتْنكأحدًلك
لإلمةرَةكيفك إايهمكجبةيَاكلألمولل،كوالك يس ْدك فرمك لاعةّما،ك م همكعىلكمصةاحكلألماكيفكوظةئفهمك

لحللب،كوالكلاقضةَءكبنيكلا ةس،كوالكلإلمةماكيفكلاصالة،كوالكغريكذاككمنكلاوظةئف.

)1(ككرولهكأمحدك]3267[،كوقةلكلبنك ثريكيفكتفسريهك]53/8[:ك»إس ةدهكجيد«،كوصححكلاشيخكأمحدكمة لكإس ةده.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4977[كوصححهكلألابةين.

)3(ككعونكلملعبودك]7/ 3009[.
)4(ككلا هةياك]418/2[.
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ولاسببكيفكذاككأهنمكيكفلونكبةهللكورسواه،كوحيةربونكلهللكورسواهكولملؤم ني،كيضةفكإىلك

ذاككفقدهُمكلألمةنَاكلاتيكهيكأحُدكأسسكلاواليةتكعىلكلملسرشني.ك

املنافقون اليوم أعظم رشا وفسادا:

عْنكأيبكولئٍلكعْنكحذيفَاكبِنكلايامِنكقةَل: »إنَّ املنافقنَي اليوَم رشٌّ منهْم عىل عهِد النيّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

وَن، واليوَم جيهروَن«)1).  كانوا يومئٍذ يرسيّ

يتعّدىك فالك قوهلْم،ك يرّسوَنك لملةضنَيك ةنولك ك قبرهْمكألنَّ ممّْنك رّشًلك »إّنامك ةنولك بطيّال:ك ابُن  قاَل 

رّشهْمكإىلكغريهْم«)2). 

كمةكملْكيظهلكأوائَك،كغريكأهّنْمكملْكيرّصحولكبةاكفِل،ك وقاَل ابن التيّني:كأرلَدكأهّنْمكأظهلولكمَنكلارّشّ

وإّنامكهَوكلا ّفُثكيرقونُهكبأفولههْم،كفكةنولكيعلفوَنكبِه«)3). 

قال ابن حجر:ك»ويشهدكملةكقةَلكلبنكبّطةلكمةكأخلجُهكلابّزلر)4)كمْنكطليقكعةصمكعْنكأيبكولئلك

»قرُتكحلذيفَا:كلا ّفةقكلايومكرّشكأْمكعىلكعهدكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص؟

قةَل:كفرضَبكبيدِهكعىلكجبهته،كوقةَل:كأوُه،كهَوكلايومكظةهٌل،كإهّنْمك ةنولكيستخفوَنكعىلكعهدك

رسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص«.

منك بأخطَلك مستقبرهةك مةضيهة،كوالكحةرضهة،كوالكيفك ،كيفك قطُّ لإلسالمّيُاك لألّمُاك تبتَلك فرمك

لا فةِقكولمل ةفقني،كفةمل ةفقونكأعظُمكرضرًل،كوأ ثُلكخطلًل،كوأدوُمكمصيبًاكعىلكلإلسالمكولملسرشنيك

معةرلت ة،ك ويلفعونك بأاس ت ة،ك ويتكّرشونك جردت ة،ك ب يك منك ألهنمك لاكةفلين؛ك إخولهنمك منك

)1(ككرولهكلابخةريك]7113[.
)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىك]57/10[كالبنكبطةل.

)3(ككفتحكلابةريك]74/13[.
)4(ككمس دكلابزلرك]2900[
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منك ييأسونك والك يفرتونك الك ذاكك ومعك وفلق ة،ك مجةعةت ة،ك إىلك وي تشونك بإسالم ة،ك ويتظةهلونك

لهللك حّذَرك فقدك هلذلك لملسرشني،ك مولالةك منك أ ثَلك ويولاوهنمك أعدلئ ة،ك معك ويتعةونونك ا ة،ك لاكيِدك

ورسواهكولملؤم ونكمنكخطلهم،كونّبهولكعىلكرضرهم،كوأملولكبأخِذكلحليطِا،كولحلذِركم هم.

سورًةك سبعكعرشَةك يفك لاقلآنك يفك وردك ولمل ةفقنيك لا فةقك عنك لحلديَثك أنك ذاكك عىلك ك ويدلُّ

مدنّيًا،كحتىكقةلكلبنكلاقيمكV:ك» ةَدكلاقلآُنكأنكيكوَنك ّرهكيفكمأهنم«)1). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وقدكخةَفكلالسوُلكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأّمتهكمنكأئّشتهم،كفعنكعشَلكبِنكلخلّطةِبكIكأنَّ

تي كلُّ منافٍق عليِم الليّساِن«)2).  قةَل:ك»إنَّ أخوَف ما أخاُف عىل أميّ

»كلُّ منافٍق عليِم الليّساِن«،كأي:كعةملٌكارعرم،كم طرُقكلارسةِنكبه،كاك ّهك  :V ك قةلكلمل ةويُّ

جةهُلكلاقرِبكولاعشل،كفةسُدكلاعقيدة،كمغٍلكار ةسكبشقةمقه،كوتفّحصه،كوتقّعلهكيفكلاكالم«)3). 

إايه،ك م سوبونك ألهنمك جّدًل؛ك مديدةك بةمل ةفقنيك لإلسالمك برّياك »إنك V:ك لاقيمك لبنك قةلك

أنهكعرٌمكوصالٌح،كوهوك لجلةهُلك ك يظنُّ قةاٍبك ك لحلقيقا،كخيلجونكعدلوتهكيفك لِّ أعدلؤهكيفك وهمك

غةيُاكلجلهلكولافسةد،كفررهك مكمنكمعقٍلكاإلسالمكهدموه؟كو مكمنكحصٍنكاهكقدكقرعولكأسةسهك

وخّلبوه؟كو مكمنكعرمكاهكقدكطشسوه؟كفالكيزللكلإلسالُم،كوأهرهكم همكيفكحم ٍاكوبرّيٍا،كوالكيزلُلك

يطلقهكمنكمبههْمكرسّيٌاكبعدكرسّيٍا،كيزعشوَنكأهنمكبذاككمصرحون،ك]ڱ ں  ں ڻ 

ڻ ڻ  ڻ[ك]لابقلة:12[«)4). 

)1(ككمدلرجكلاسةاكنيك]358/1[
)2(ككرولهكأمحدك]144[كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]80[.

)3(ككلاتيسريكبرشحكلجلةمعكلاصغريك]52/1[.
)4(ككمدلرجكلاسةاكنيك]355/1[.
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اإلس��الِم ع��دال��ُة  الجميَع  األحكاِموس��َع  ظ��واه��ِر  حت��َت  وال��ك��لُّ 

أهلها عصمُة  التيّوحيِد  أك���رْم هب��ا م��ْن ح��رم��ٍة وذم���اِمفشهادُة 

دًا موحيّ علمَت  مْن  ��َة  أذييّ واألوه���اِمفاحذْر  ال��ظيّ��نِّ  سبيَل  وات���رْك 

وأن��ات��ِه بحلمِه  ال��نيّ��ب��يُّ  ��اِموس���َع  األييّ م��دى  عىل  النيّفاِق  أه��َل 

صابرًا أذاه���ْم  منهْم  اًل  اإلج���راِممتحميّ ف��داح��ِة  ب��رغ��ِم  يعفو 

لتلقيّفْت واح��دًا  عاقَب  ك��اَن  ل��ت��ُه وس���ائ���ُل اإلع����الِملْو  وهل��ويّ

كأنيُّه الوحيَد  الفرَد  روا  اميول��ص��ويّ الديّ النيّهاِر  يف  أب��ي��دْت  أم��ٌم 

دوا وش��ريّ األل���وُف  قتَل  إذا  ��ا  م��نيّ��ا ف��ذل��َك حت��َت ج��ن��ِح ظ��الِم أميّ

ع��ذرُه تقبيَّل  معتذرًا  ج��اَء  م��الِمم��ْن  دوَن  بالعفِو  وم���ب���ادرًا 

ِه بسريّ للعليِم  ��ري��رَة  ال��سيّ األح��ك��اِميكُل  ظ��واه��َر  عليِه  جي��ري 

صفاتهْم قبيَح  ي��ب��دي  إل����زاِمل��ك��نيّ��ُه  وال  ت��ع��ي��نٍي  غ���رِي  م���ْن 

وخداعهْم مكرهْم  َق  يصديّ ب��س��الِمكيال  م��ن��ه��ُم  فينجو  أح����ٌد، 

ومكانًة س��ي��ادًة  يمنحوَن  واإلك���راِمال  ف��ِع  ال��ريّ ب��أه��ِل  ليسوا 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع عموم النساء

 ةنكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلا سةءكيتسمكبةالفقكولحل وكولالمحا؛كوذاككملةكطبعهكلهللكعريهكمنك
 ليمكلألخالقكولالمحاكبةا ةسكولالفقكهبم،كوملةكيعرشهكملسو هيلع هللا ىلصكمنكضعفكلا سةءكوقراكحيرتهن.ك

وكان يويص أّمته بالنساء خرياً:

عنكعشلوكبِنكلألحوِصكIكأّنُهكمهَدكحّجَاكلاودلِعكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كقةل:كفحشَدكلهللَّ،ك
كقةَل:ك)أال واستوصوا بالنيّساِء خريًا()1).  وأث ىكعريِه،كوذّ َلكووعَظ،كثمَّ

 أي: تواصوا هبن، وارفقوا هبن، وأحسنوا عرشهتن)2).1

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعدُّ النساء نظائر الرجال: 

جاِل()3).  عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كقةلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )إنيّام النيّساُء شقائُق الريّ

كمققَنكم هم)4).  أْي:كنظةئلهمكوأمثةهلْمكيفكلألخالقكولاّطبةع،ك أهننَّ

فهنكأمبةٌهكونظةئلكارلجةِل،كومسةويةٌتكهلمكفيامكفلضكلهللكإالكمةكلستث ةهكلاوحُيكبتخفيفك
 إسقةطكلجلشعاكولجلهةد،كأوكبزيةدٍةك ةحلجةب.

)1(ككرولهكلارتمذيك]1163[،كولبنكمةجهك]1851[،كوحس هكلألابةينكيفكلإلرولءك]2030[.
)2(ككفتحكلابةريك]368/6[.

)3(ككرولهكلارتمذيك]113[،كوأبوكدلودك]236[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]1983[.
)4(ككلا هةياك]492/2[.
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كيشٍءكإاّلكارّلجةِل،ك كملسو هيلع هللا ىلصكفقةاْت:كمةكأرىك لَّ كعامرَةكلألنصةرّيِاكJكأهّنةكأتِتكلا ّبيَّ وعْنكأمِّ
ومةكأرىكلا ّسةَءكيذ لَنكبيشٍء.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ]ڻ  لآليَا:ك هذِهك ف زاْتك
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ         ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ[ك]لألحزلب:35[ )1).

كهبةكمعهْم.ك كعرَشكمللتَبكمَعكلاّلجةِل،كفشدحهنَّ فذ َلكلهللكهلنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يبايعهن عىل اإلسالم، كام يبايع الرجال، غري أنه ال يصافحهن:

ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  فقةل:ك بشبةيعتهنك لهللك أملهك وقدك
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ  ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  [ك]لملشتح ا:12[.

ك لااليتك نَّ لا ّسةء«ك »مبةيعَاك تسّشىك لآليِاك هذهك يفك لملذ ورةك لارشوطك »هذهك السعدي:  قال 
يبةيعْنكعىلكإقةماكلاولجبةِتكلملشرت اكلاتيكجتُبكعىلكلاذ وِركولا سةءكيفكمجيِعكلألوقةِت.

كعريهم. وأمةكلالجةُل،كفيتفةوُتكمةكيرزمهمكبحسبكأحولهلم،كومللتبهم،كومةكيتعنّيُ

كملسو هيلع هللا ىلصكيشتثُلكمةكأملُهكلهللكبه،كفكةنكإذلكجةءتهكلا سةُءكيبةيع ه،كولاتزمنكهبذهكلارشوطك فكةنكلا بيُّ
مجراك يفك وأدخرهنك لاتقصري،ك منك م هنك حيصلك فيامك لهللك هلنك ولستغفلك ،ك قروهبنَّ وجرَبك ،ك بةيعهنَّ

لملؤم ني،كبأن:

]پ ڀ  ڀ ڀ[،كأي:كيفلدَنكلهللكوحدهكبةاعبةدة.

]ٺ ٺ[ك امك ةنكذاككموجودًلك ثريًلكيفكلابغةيةكوذولتكلألخدلن.

)1(ككرولهكلارتمذي]3211[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلارتمذيك]3211[.
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]ٺ ٿ ٿ[،ك امكجيليكا سةِءكلجلةهرّياكلجلهالِء.

أْي:ك لاغري،ك ولابهتةُن:كلالفرتلُءكعىلك ]ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ[،ك
كوأزولجهن،كأوكسولٌءكتعرقكذاككبغريهم. الكيفرتيَنكبكلكحةاٍا،كسولٌءكتعّرقْتكهبنَّ

كبه؛كألنكأملككالكيكونك ]ڤ  ڤ  ڤ ڦ[،كأي:كالكيعصي ككيفك لكأمٍلكتأملهنَّ
لاوجوِه،ك لاثيةِب،كومخِشك ك لا يةحا،كومقِّ لا هيكعنك كاككيفك بشعلوف،كومنكذاككطةعتهنَّ إالك

ولاّدعةءكبدعةءكلجلةهريِا.

] ڦ[كإذلكلاتزمَنكبجشيعكمةكذ َل.
أي:ك ڃ[  ڃ  ڃ  ڄ   [ خلولطلهن،ك وتطييبًةك ،ك تقصريهنَّ عنك ڄ[ك ڄ  ]ڦ 
ك كيشء،كوعمَّ  ثريكلملغفلةكارعةصني،كولإلحسةنكإىلكلملذنبنيكلاتةئبني،ك]ڃ[كوسعْتكرمحتهك لَّ

إحسةنهكلاربلية«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكنسوٍةكمَنكلألنصةِركنبةيعُه. وعْنكأميشَاكب ِتكرقيقَاكJكأهّنةكقةاْت:كأتيُتكلا ّبيَّ

نأيَتك نزيَن،كوالك بةهللكميئًة،كوالكنرسَق،كوالك أْنكالكنرشَكك نبةيعَككعىلك لهللك يةكرسوَلك فقر ة:ك
ببهتةٍنكنفرتيِهكبنَيكأيدي ةكوأرجر ة،كوالكنعصيَككيفكمعلوٍف.

.) قةَل:ك)فيام استطعتنَّ وأطقتنَّ

كنبةيعَككيةكرسوَلكلهللك.ك فقر ة:كلهللكورسواُهكأرحُمكب ة،كهرمَّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )إينيّ ال أصافُح النيّساَء، إنيّام قويل ملائِة امرأٍة كقويل المرأٍة واحدٍة()2). 

ولملبةيعاكوهيكلملعةهدةكهلةكفةئدةك برية،كوهيكإازلمكلملبةيعكبةاوفةءكبامكعةهدكعريه،كفهوكدلئاًمك

يتذ لكلابيعاكفيحشرهكذاككعىلكلاوفةء.

)1(ككتفسريكلاسعديك]857/1[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]4181[كولارتمذيك]1597[كولبنكمةجاك]2874[،كوصححهكلألابةينكيفكلاسرسراكلاصحيحاك

.]529[



تعامالت النبي 746

و ةنكيشتحُنكمنكهةجلتكإايهكمنكلملؤم ةت:

كملسو هيلع هللا ىلص  لا ّبيِّ إىلك إذلكهةجلَنك لملؤم ةُتك قةاْت:ك ةنِتك أهنةك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ Jكزوَجك عنكعةئشَاك
ے[  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ]ہ  تعةىل:ك لهللك بقوِلك ك يشتح هنَّ

]لملشتح ا:10[كإىلكآخِلكلآليِا.

كبةملح ِا. كهبذلكلارّشِطكمَنكلملؤم ةِتكفقْدكأقلَّ قةاْتكعةئشُا:كفشْنكأقلَّ

)انطلقَن، فقْد  كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  كقةَلكهلنَّ فكةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكأقلرَنكبذاَككمْنكقوهلنَّ
 .) بايعتكنَّ

كبةاكالِم. ،كغرَيكأّنُهكبةيعهنَّ الكولهللكمةكمّسْتكيُدكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيَدكلملأٍةكقطُّ

)قْد  :ك إذلكأخَذكعريهنَّ ك يقوُلكهلنَّ أملُهكلهلل،ك بامك إاّلك لا ّسةِءك ولهللكمةكأخَذكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلك
(ك المًة)1).  بايعتكنَّ

أْي:كيقوُلكذاَكك المًةكفقْط،كالكمصةفحًاكبةايِد،ك امكجلِتكلاعةدُةكبشصةفحِاكلاّلجةِلكع َدك
لملبةيعِا)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتعامل مع النساء بالرفق:

ورقا،ك منكضعفك لمللأةك يفك ملةك ولالفِق؛ك ولاعطِفك ولملحّبِاك ولالمحاك بةارنيك ك معهنَّ فيتعةملك
واذاكك ةنكيطرقكعريهن:كلاقولريل.

فعْنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكبعِضكأسفةرِه،كوغالٌمكأسوُدكيقةُلك
اُهكأنجشُاكحيدو،كو ةَنكحسنكلاّصوت.

فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أنجشُة، رويدَك سوقًا بالقواريِر«. 

)1(ككرولهكلابخةريك]2713[كومسرمك]1866[.
)2(ككفتحكلابةريك]636/8[.
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كملسو هيلع هللا ىلصكبكرشٍاكاْوكتكّرَمكهبةكبعضكْمكاعبتشوهةكعريِه)1).  قةَلكأبوكقالبَا:كفتكّرَمكلا ّبيُّ

ويفكافظكألمحدك»12350«: )يا أنجشُة وحيَك: ارفْق بالقواريِر(،كيع ي:كلا ّسةِء.

كملسو هيلع هللا ىلصكلا سةءكبةاقولريِل،كولاقولريلكمجعكقةرورة،كوهَيكلاّزجةجا،كسّشيْتكبذاَكك لا بيُّ فشّبهك
الستقللِركلارّشلبكفيهة.

ولا ّسةءكيشّبهَنكبةاقولريِلكيفكلاّلّقا،كولاّرطةفا،كوضعفكلاب يا)2). 

ولخترَفكلاعرامءكيفكسببكقواهكملسو هيلع هللا ىلصكألنجشاك)ارفْق بالقواريِر(: 

لاقليضك مَنك ،كوي شدكميئًةك لاّصوت،كو ةَنكحيدوكهبنَّ أنجشاك ةَنكحسنك ك أنَّ فقيل:كمع ةُهك
كعْنكذاَك.ك كحدلؤُه،كفأملُهكبةاكفِّ ،كويقعكيفكقروهبنَّ ولاّلجز،كومةكفيِهكتشبيب،كفرْمكيأمْنكأْنكيفت هنَّ

كلإلبلكإذلكسشعتكلحلدلءكأرسعْتكيفكلمليشكولسترّذتُه،ك وقيل:كلملللدكبِهكلاّلفقكيفكلاّسري؛كألنَّ
وخيةُفك لحلل ا،ك مّدةك ع دك يضعفَنك لا ّسةءك ك ألنَّ ذاَك؛ك عْنك ف هةُهك وأتعبتُه،ك لاّلل َب،ك فأزعجِتك

. كوسقوطهنَّ رضرهنَّ

،كوعدمك تأّثلهنَّ بةاقولريِل؛كارسعِاك ك كيفك»لملفهم«كلألمليِن،كفقةَل:ك»مّبههنَّ لاقلطبيُّ وجّوَزك
كلاّسريكبرسعِاكلاّسقوط،كأِوكلاّتأمّلكمْنك ثلةكلحلل ا،كولالضطللبك كمْنكحثِّ ،كفخةَفكعريهنَّ جتّردهنَّ

كلافت اكمْنكسامعكلا ّشيد«)3).  لا ّةمئكعْنكلارّسعا،كأْوكخةَفكعريهنَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يثين عىل نساِء قريش ملا فيهنَّ من الصفاِت احلسنة:

»خرُي نساٍء ركبَن اإلبَل: صالُح نساِء قريٍش،  قةَل:ك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ Iكعِنك عْنكأيبكهليلَةك

أحناُه عىل ولٍد يف صغرِه، وأرعاُه عىل زوٍج يف ذاِت يدِه«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6149[،كومسرمك]2323[.
)2(ككفتحكلابةريك]545/10[.

)3(ككفتحكلابةريك]564/10[،كلملفهمكملةكأمكلكمنكترخيصك تةبكمسرمك]43/19[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5082[،كومسرمك]2527[.
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فةملحكومكاُهكبةخلريّيِاكلاّصةحلةتكمْنكنسةءكقليش،كالكعىلكلاعشوم.

)أحناُه عىل ولٍد يف صغرِه(كأ ثلكمفقا،كوقيل:كلحلةنياكعىلكوادهةكهَيكلّاتيكتقومكعريهْمكيفك

حةلكيتشهْم،كفالكتتزّوج،كفإْنكتزّوجْتكفريسْتكبحةنيٍا.

)وأرعاُه عىل زوج يف ذات يده(كأْي:كأحفُظكوأصوُنكملةاِهكبةألمةنِاكفيِه،كولاّصيةناكاُه،كوتلكك

لاّتبذيلكيفكلإلنفةق)1). 

قال املهلب:ك»وىفكهذلكلحلديث:كتفضيُلكنسةِءكقليشكعىلكنسةءكلاعلب؛كوذاككملع يني:ك

كعىلكلاواد،كولالهتاممكبأمله،كوحسنكتلبيته.ك أحدمها:كلحل وُّ

والثاين:كحفُظكذلِتكيِدكلازوج«.)2) 

. ، ووعظهنَّ وكان ملسو هيلع هللا ىلص هيتمُّ بتعليم النساء ما حيتجَن إليه، فكان خيّصُص هلنَّ يوماً لتعليمهنَّ

عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريكIكقةل:كجةءْتكلملأٌةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللك
ذهَبكلاّلجةُلكبحديثَك،كفةجعْلكا ةكمْنكنفسَككيومًةكنأتيَككفيِه،كتعّرش ةكممّةكعّرشَككلهلل.)3)

فقةَل:ك)اجتمعَن يف يوِم كذا وكذا، يف مكاِن كذا وكذا()4). 

. ،كوأملهنَّ كممّةكعّرشُهكلهلل،كووعظهنَّ كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفعّرشهنَّ فةجتشعَن،كفأتةهنَّ

ُم بنَي يدهيا مْن ولدها ثالثًة، ملْ يبلغوا احلنَث، إاليّ كاَن  :ك)ما منكنَّ امرأٌة تقديّ فكةَنكفيامكقةَلكهلنَّ

:كيةكرسوَلكلهللكأْوكلث نِي؟،كفأعةدهتةكمّلتنِي. هلا حجابًا مْن النيّاِر(.كفقةاْتكلملأٌةكم هنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]125/9[.
)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىكالبنكبطةلك]544/7[.

كملسو هيلع هللا ىلص:كغرب ةكعريَككلاّلجةُل،كفةجعْلكا ةكيومًةكمْنكنفسَك. )3(ككويفكرولياكاربخةري:كقةاِتكلا ّسةُءكار ّبيِّ
كبيتكفالنا[. )4(كك]كويفكرولياكأمحدك]7310[:كموعد نَّ
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كقةَل:ك)واثننِي، واثننِي، واثننِي()1).  ثمَّ

لاّدين،كوقدكبوبك لاّصحةباكمْنكلحللصكعىلكتعريمكأمورك ويفكلحلديثكمةك ةَنكعريِهكنسةءك
عريهكلابخةري:ك»بةبكعظاكلإلمةمكلا سةءكوتعريشهن«.

كلإلثَمكإّنامكيكتُبكبعَدك )ملْ يبلغوا احلنث(كأْي:كلإلثِم،كولملع ىكأهّنْمكمةتولكقبَلكأْنكيبرغول؛كألنَّ
لابروِغ.

 .(2( كفيِهكأّنُهكالكي سَبكإايهْمكإْذكذلَككعقوٌق؛كفيكوُنكلحلزُنكعريهْمكأمدَّ كلارّسَّ و أنَّ

من فوائد احلديث: 

فيِه:كمةك ةَنكعريِهكنسةُءكلاّصحةباكمَنكلحللصكعىلكتعريمكأموركلاّدين.

كأطفةلكلملسرشنَيكيفكلجل ّا. وفيِه:كأنَّ

كمْنكمةَتكاُهكوادلِنكحجبةُهكمْنكلا ّةر)3).  وفيِه:كأنَّ

وفيهكأنكعىلكلملليّبكولا ةصحكمللعةَةكنفسّياكلمل صوح،كوهذلكلاذيكفعرهكلملليّبكلألعظمكملسو هيلع هللا ىلص؛ 
جربًلك لاوادك فقدك عىلك لملرتّتَبك لاعظيمك لألجلك ك هلنَّ فذ لك أّمه،ك قربك يفك لالبنك مكةنَاك يعرمك فهوك

. خلولطلهنَّ

: وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيرص عىل وعظ النساء وتذكريهنَّ

فبدَأك لاعيِد،ك يوَمك لاّصالَةك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك مَعكرسوِلك قةَل:كمهدُتك Lك لهللك عبِدك بِنك جةبِلك عْنك
كعىلك كقةَمكمتوّ ئًةكعىلكبالٍل،كفأمَلكبتقوىكلهللِّ،كوحثَّ بةاّصالِةكقبَلكلخلطبِاكبغرِيكأذلٍن،كوالكإقةمٍا،كثمَّ

طةعتِه،كووعَظكلا ّةَس،كوذّ لهْم.

)1(ككرولهكلابخةريك]102[كومسرمك]2634[.
)2(ككفتحكلابةريك]196/1[.
)3(ككفتحكلابةريك]196/1[.
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قَن؛ فإنَّ أكثركنَّ حطُب جهنيَّم(. ،كفقةَل:ك)تصديّ ،كوذّ لهنَّ كمىضكحّتىكأتىكلا ّسةَء،كفوعظهنَّ ثمَّ

فقةمِتكلملأٌةكمْنكِسَطِاكلا ّسةِء)1)،كسفعةُءكلخلّديِن)2)،كفقةاْت:كمَلكيةكرسوَلكلهللِّ؟

كاَة، وتكفرَن العشرَي«)3). قةَل:ك»ألنكنَّ تكثرَن الشيّ

 .(4( ،كوخولتهنَّ ،كيرقنَيكيفكثوِبكبالٍلكمْنكأقلطتهنَّ قةَل:كفجعرَنكيتصّدقَنكمْنكحرّيهنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكحنيكرأىكأنهكملكيسشِعكلا سةَء؛كألنكلجلشَعك برٌي،كوصفوَفكلا سةِءكخرَفكصفوِفك فةا بيُّ
كيفكلارتبياكولاتعريم. ؛كأدلًءكحلّقهنَّ كفوعظهنَّ لالجةل،كأتةهنَّ

ملك إذلك ك ويذّ لهنَّ ك ويعظهنَّ فللغِه،ك بعَدك ك يأتيهنَّ أْنك ك يسشعهنَّ ملْك إذلك ك »يستحبُّ النووي:  قال 
يرتّتِبكمفسدة«)5). 

أمةكلآلَنكمعكوجودكمكرّبلتكلاصوتكفالكحةجاكالقرتلبكلخلطيبكمنكمكةنكلا سةء.

من فوائد احلديث:

. كبامكجيُبكعريهنَّ كأحكةَمكلإلسالِمكوتذ ريهنَّ فيه:كلستحبةُبكوعِظكلا ّسةِءكوتعريشهنَّ

كحنَيكيفلُغ. قةلكلبُنكجليٍج:كقرُتكاعطةٍء:كأتلىكحّقًةكعىلكلإلمةِمكلآلَنكأْنكيأيَتكلا ّسةَء،كفيذّ لهنَّ

كعريهْم،كومةكهلْمكالكيفعرونُه؟)6).  كذاَككحلقٌّ قةَل:كإنَّ

. )1(ككأي:كجةاساكيفكوسطهنَّ
)2(ككأْي:كفيهةكتغرّيكوسولد.

)3(ككوهوكلاّزوج،كأي:كجيحدَنكحقوَقكلألزولجكوإحسةهنم،كويكتشنكلإلحسةن،كويظهلنكلاتشّكيك ثريًل.
 .» هَر، ثمَّ رأْت منَك شيئًا قالْت: ما رأيُت منَك خيرًا قطُّ ويفكحديثكآخل:ك»لْو أحسنَت إلى إحداهنَّ الديّ

.Lرولهكلابخةريك]29[،كومسرمك]907[كعنكعبدكلهللكبنكعبةسك
)4(ككرولهكمسرمك]885[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]174/6[.
)6(ككرولهكلابخةريك]961[كومسرمك]885[.
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وفيِه:كبيةُنكرفِقكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيفكوعظكلا سةء،كفرمكيغّرْظكوملكيع ّْف.

كمَعكضيِقك كمْنكحرّيهنَّ كعريهنَّ قال ابن حجر:ك»ويفكمبةدرِةكترَككلا ّسوِةكإىلكلاّصدقِاكبامكيعزُّ
كعىلكلمتثةِلكأمِلكلاّلسوِلكملسو هيلع هللا ىلص  كيفكلاّديِن،كوحلصهنَّ لحلةِلكيفكذاَككلاوقِت،كدالاٌاكعىلكرفيِعكمقةمهنَّ

 .(1(» وريَضكع هنَّ

وربا تصّدق املرء بقليل من املال، فتقّبله الله وبارك فيه، فصار أكرث من الكثري!

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك)سبَق درهٌم مائَة ألِف درهٍم(. عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

قةاول:كو يَف؟

َق بأحدمها، وانطلَق رجٌل إىل عرِض مالِه، فأخَذ منُه مائَة  قةَل:ك)كاَن لرجٍل درمهاِن تصديّ
َق هبا()2).  ألِف درهٍم، فتصديّ

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص كثرياً ما حيّثهنَّ عىل الصدقة: 

قَن يا معرَش النيّساِء،  فعْنكزي َبكلملأِةكعبِدكلهللكبنكمسعوٍدكقةاْت:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )تصديّ
.) ولْو مْن حلييّكنَّ

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدك قةاْت:كفلجعُتكإىلكعبِدكلهللِّ،كفقرُت:كإّنَككرجٌلكخفيُفكذلِتكلايِد،كوإنَّ
أملنةكبةاّصدقِا،كفأتِهكفةسأاُه،كفإْنك ةَنكذاَككجيزيكع ّي،كوإاّلكرصفتهةكإىلكغري ْم)3).

قةاْت:كفقةَلكيلكعبُدكلهللِّ:كبْلكلئتيِهكأنِت)4).

قةاْت:ك حةجتهة.ك حةجتيك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوِلك ببةِبك لألنصةِرك مَنك لملأٌةك فإذلك فةنطرقُتك قةاْت:ك
و ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقْدكأاقيْتكعريِهكلملهةبُا.

)1(ككفتحكلابةريك]469/2[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2527[،كوحس هكلألابةين.

)3(ككويفكرولياكلا سةئيك]2583[:كأيسع يكأْنكأضَعكصدقتيكفيَككويفكب يكأٍخكيلكيتةمى.
)4(كك أنهكلستحيةكأنكيستفتَيكيفكتصدقكزوجتهكعريه.
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بةابةِبك لملأتنِيك ك أنَّ فأخربُهك ملسو هيلع هللا ىلص،ك لهللك رسوَلك لئِتك اُه:ك فقر ةك بالٌل،ك عري ةك فخلَجك قةاْت:ك

تسأالنَك:كأجتزُئكلاّصدقُاكع هامكعىلكأزولجهام،كوعىلكأيتةٍمكيفكحجورمهة؟كوالكختربُهكمْنكنحُن.ك

قةاْت:كفدخَلكبالٌلكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسأاُه،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )مْن مها؟(.

فقةَل:كلملأٌةكمَنكلألنصةِر،كوزي ُب.

يانِب؟(. فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )أيُّ الزيّ

قةَل:كلملأُةكعبِدكلهلل.

دقِة()1).  فقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )هلام أجراِن أجُر القرابِة، وأجُر الصيّ

من فوائد احلديث:

كعىلكلاّصدقِاكعىلكلألقةرِب،كوهَوكحمشوٌلكيفكلاولجبِاكعىلكمْنكالكيرزُمكلملعطَيكنفقتهك فيه:كلحلثُّ

م هْم.

كعىلكصرِاكلاّلحِم. وفيِه:كلحلثُّ

وفيِه:كجولُزكترّبِعكلمللأِةكبامهلةكبغرِيكإذِنكزوجهة.ك

كلألملكيفكأفعةِلكلخلرِيكارّلجةِلكولا ّسةِء. وفيِه:كعظُاكلا ّسةء،كوتلغيبكويلِّ

وفيِه:كلاّتحّدُثكمَعكلا ّسةِءكلألجةنبكع َدكأمِنكلافت ِا.

وفيِه:كلاّتخويُفكمَنكلملؤلخذِةكبةاّذنوِب،كومةكيتوّقُعكبسببهةكمَنكلاعذلِب.ك

وفيِه:كفتيةكلاعةملِكمَعكوجوِدكمْنكهَوكأعرُمكم ُه.

)1(ككرولهكلابخةريك]1466[،كومسرمك]1000[.
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وفيِه:كطرُبكلارّتّقيكيفكحتّشِلكلاعرِم)1). 

وفيِه:كجولُزكأنكخيفَيكلملستفتيكمخصيتهكاقولكلملأةكلبنكمسعود:ك»والكختربُهكمْنكنحُن«.

وكان أكرث من يتصدق النساء:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكخيلُجكيوَمكلألضحى،كويوَمكلافطِل،ك كIكأنَّ عنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ

فيبدُأكبةاّصالِة،كفإذلكصىّلكصالتُهكوسّرَم،كقةَم،كفأقبَلكعىلكلا ّةِسكوهْمكجروٌسكيفكمصاّلهْم،كفإْنك

 ةَنكاُهكحةجٌاكببعٍثكذ لُهكار ّةِس،كأْوك ةنْتكاُهكحةجٌاكبغرِيكذاَككأملهْمكهبة.

قوا(،كو ةَنكأ ثَلكمْنكيتصّدُقكلا ّسةُءك)2).  قوا، تصديّ قوا، تصديّ و ةَنكيقوُل:ك)تصديّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيّثهنَّ عىل اإلكثار من ذكر الله تعاىل:

)عليكنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لهللك رسوُلك ا ةك قةَلك قةاْت:ك لملهةجللِت،ك مَنك و ةنْتك J،ك يسريةك عنك

نَّ مسئوالٌت مستنطقاٌت، وال تغفلَن،  بالتيّسبيِح، والتيّهليِل، والتيّقديِس، واعقدَن باألنامِل، فإنيّ

محَة()3).  فتنسنَي الريّ

(كلسُمكفعٍلكبشع ى:كلازمَن. )عليكنيّ

)بالتيّسبيِح(كأْي:كبقوِل:كسبحةَنكلهلل.

)والتيّهليِل(كأْي:كقوِل:كالكإاَهكإاّلكلهلل.

كلملالئكِاكولاّلوِح. )والتيّقديِس(كأْي:كقوِل:كسبحةَنكلملرِككلاقّدوِس،كأْوكسّبوٌحكقّدوٌسكربُّ

)1(ككفتحكلابةريك]330/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]304[،كومسرمك]889[،كولارفظكاه.

)3(ككرولهكلارتمـذيك]3583[كوأبـوكدلودك]1505[كوأمحـدك]26549[،كوحسـ هكلألابـةينكيفكصحيـحكلجلةمـعك
.]4087[
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أْوك لاّتسبيِحكولاتهريلكبةألنةمِل،كإمةكبعقدهة،ك )واعقدَن باألنامِل(كأِي:كلعددَنكعدَدكمّللِتك
بلءوسهة.

ولألنةمُلكمجُعكأنشرٍا،كوهيكلّاتيكفيهةكلاّظفُل)1). 

»وحيتشُلكأنكلملللدكلاعقدكب فسكلألنةمل،كأوكبجشراكلألصةبع.

ولاعقدكبةملفةصل:كأنكيضعكإهبةمهكيفك لكذ لكعىلكمفصل.

ولاعقدكبةألصةبع:كأنكيعقدهةكثمكيفتحهة«)2). 

كبةألنةمل،كومنكوضعك كبوضعكطلفكلإلهبةمكعىلكأنةملكلألصةبعكلألخلى،كفقدكعدَّ فشنكعدَّ
أطللفكلألنةملكعىلكلاكفكفقدكعدكأيضةكهبة،كفةألملكيفكهذلكولسع.

كع هةكبذاَككمةك ؛كايحطَّ كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأْنكحيصنَيكترَككلاكرامِتكبأنةمرهنَّ :ك»حّلضهنَّ قاَل الطيّيبيُّ
لجرتحتُهكمْنكلاّذنوِب.

كيشٍءكلستعشرَن. نَّ مسئوالٌت(كأْي:كيسأاَنكيوَمكلاقيةمِاكعاّمكل تسبَن،كوبأيِّ )فإنيّ

ہ  ۀ  ]ۀ  ل تسبُهك بامك عريِهك أْوك ك اصةحبهنَّ فيشهدَنك متكّرامٌت،ك أْي:ك )مستنطقاٌت(ك
ہ ہ ہ ھ ھ     ھ [ك]لا ور:24[.

)وال تغفلَن(كأْي:كعِنكلاّذ ِل،كيع يكالكترت َنكلاّذ َل.

محَة(كقةَلكلاقةري:كولملللُدكب سيةِنكلاّلمحِاكنسيةُنكأسبةهبة،كأْي:كالكترت َنكلاّذ َل؛ك )فتنسنَي الريّ
كلاّلمحَا.ك كتل تنَّ كثولبُه،كفكأّنكنَّ كلاّذ َلكحللمتنَّ كاْوكتل تنَّ فإّنكنَّ

أي:كالكيكْنكم كُمكلاغفرُا؛كفيكوَنكمَنكلهللكتلُككلاّلمحِا«)3). 

)1(ككحتفاكلألحوذيك]31/10[.
)2(ككقةاهكلبنكعالنكيفكلافتوحةتكلالبةنياك]250/3[.

)3(ككحتفاكلألحوذيك]31/10[.
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وكان يعلمهنَّ ما ينفعهنَّ من األدعية:

 Jومنكلا سةءكلاعظيامتكيفكلإلسالمكلااليتكعرشهنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:كأسامُءكب ُتكعشيٍسك
فقدك ةنتكمخصياكعرشّيًاكدعوياكمؤّثلة،كولعظاكارلجةلكولا سةء،كوقدكتولردكلالجةلكايسشعولك

م هةكحديثكفضلكمهةجلةكلحلبشاك]وسيأيتكقليبًة[.

عْنكأسامَءكب ِتكعشيٍسكJكقةاْت:كقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: )أال أعليّمِك كلامٍت تقولينهنَّ 
عنَد الكرِب، أْو يف الكرِب: اهلل اهلل ربيّ ال أرشُك بِه شيئًا()1). 

و ثريًلكمةكتصةُبكلا سةءكبةاكلبكبسببكلحلشل،كأوكلاوضع،كأوكقسوةكلازوج،كأوكلمتدلدك
لألوالدكعريهة،كوغريكذاك.

فعىلكلمللأةكأنكحتةفظكعىلكهذلكلاذ لكلاعظيمكلاذيكيفلجكلهللكبهكلاكلب.

وقدكثبتكعنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأنهك ةنكيقولكع دكلاكلب:ك)ال إلَه إاليّ اهلل العظيُم احلليُم، ال إلَه إاليّ اهلل 
مواِت وربُّ األرِض وربُّ العرِش الكريِم()2).  ربُّ العرِش العظيِم، ال إلَه إاليّ اهلل ربُّ السيّ

»وهَوكحديثكجريلكي بغيكلالعت ةءكبِه،كولإل ثةركم ُهكع دكلاكلبكولألموركلاعظيشا.

:ك ةَنكلاّسرفكيدعوَنكبِه،كويسّشونُه:كدعةءكلاكلب«)3).  قةَلكلاّطربيُّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيّثهنَّ عىل شهود مواسم اخلري يف األعياد ونحوها:

وذولِتك ولاعولتَق،ك لاعيديِن،ك يوَمك لحلّيَضك نخلَجك أْنك أملنةك قةاْت:ك Jك عطّيَاك ك أمِّ عْنك

لخلدوِر،كفيشهدَنكلخلرَي،كومجةعَاكلملسرشنَي،كودعوهتْم،كويعتزُلكلحلّيُضكعْنكمصاّلهّن.

قةاِتكلملأٌة:كيةكرسوَلكلهللكإحدلنةكايَسكهلةكجربةٌب.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]1525[كولبنكمةجهك]3882[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1364[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]6346[،كومسرمك]2730[كعنكعبدكلهللكبنكعبةسك(

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]47/17[.
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قةَل:ك)لتلبسها صاحبتها مْن جلباهبا()1). 

أْي:كتعريهةكمْنكثيةهبةكمةكالكحتتةجكإايِه)2). 

من فوائد احلديث:

كأْمكال،كوذولِتكهيئةٍتك كمولبَّ فيه:كلستحبةُبكخلوِجكلا ّسةِءكإىلكمهوِدكلاعيديِن،كسولٌءك نَّ
أْمكال.ك

كلخلرَيكودعوُةكلملسرشنَي،كورجةُءك كعطّيَاكبعّرِاكلحلكِم،كوهَوكمهودهنَّ وقْدكرّصَحكيفكحديِثكأمِّ
بل ِاكذاَككلايوِمكوطهلتِه.ك

ولاّذ لكسوىك لاعرمك لخلري،ك شجةاسك مولطَنك والك لهللّ،ك ذ َلك هتجُلك الك لحلةئضك ك أنَّ وفيِه:ك
لملسةجد)3). 

)والعواتَق(كمجعكعةتقكوهيكلاّشًةّباكأّوَلكمةكتدرُك.ك

لاعّتقك عىلك وجتشعك ومّبت،ك أدر تك وقْدك تزّوج،ك وملْك ولادهيةك مْنك تبْنك ملْك لاّتيك هَيك وقيَل:ك
ولاعولتق)4). 

)وذواِت اخلدوِر(كلخلدُركنةحيٌاكيفكلابيِتكيرتككعريهةكسرٌتكفتكوُنكفيِهكلجلةريُاكلابكُل.)5) 

وكان النساء كذلك يشهدَن معه صالة اجلمعة:

عْنكأمكهشةمكب تكحةرثَاكبِنكلا ّعامِنكقةاْت:كمةكحفظُتك»ق«كإاّلكمْنكيفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخيطُبك

كمجعٍا. هبةك لَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]351[كومسرمك]890[.
)2(ككفتحكلابةريك]424/1[.

)3(ككفتحكلابةريك]424/1[،ك]470/2[.
)4(ككلا هةياك]179/3[.

)5(ككلا هةياك]13/3[.
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قةاْت:كو ةَنكت ّورنةكوت ّوُركرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكولحدًل)1). 

لاّشديدة،ك ولملولعظك ولملوت،ك لابعث،ك عىلك مشتشراك أهّنةك »ق«ك لختيةرك سببك العلامء:ك قاَل 
ولاّزولجلكلأل يدة.

قوهلة:ك»و ةَنكت ّورنة)2)كوت ّوركرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكولحدًل«،كإمةرةكإىلكحفظهةكومعلفتهةكبأحولِلك
لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكوقلهبةكمْنكم زاه)3). 

وكنَّ يشهدَن صالة الفريضة معه يف املسجد:

الفجِر،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صالَة  مَع رسوِل  يشهدَن  املؤمناِت  نساُء  »كنَّ  قةاْت:ك Jك عةئشَاك عنك
الَة، ال يعرفهنَّ أحٌد مَن الغلِس«)5).  )4)، ثمَّ ينقلبَن إىل بيوهتنَّ حنَي يقضنَي الصيّ عاٍت بمروطهنَّ متلفيّ

من فوائد احلديث:

فيه:كلستحبةُبكخلوِجكلا ّسةِءكإىلكلملسةجدكاشهوِدكلاّصالةكيفكلاّريل،كوجولزُهكيفكلا ّهةِركمْنك
كفت ٌا.ك كأْوكهبنَّ كذاَككإذلكملْكخيَشكعريهنَّ كلاّريَلكمظ ُّاكلاّليبِاكأ ثَلكمْنكلا ّهةِر،كوحملُّ بةبكأوىل؛كألنَّ

وفيِه:كلستحبةُبكلملبةدرِةكبصالِةكلاّصبِحكيفكأّوِلكلاوقِت)6). 

وقد هنى الرجال عن منعهنَّ من اإلتيان إىل املساجد: 

عْنكعبدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:ك ةنِتكلملأٌةكاعشَلكتشهُدكصالَةكلاّصبِحكولاعشةِءكيفكلجلامعِاك

يفكلملسجِد.

)1(ككرولهكمسرمك]873[.
)2(ككلاّت ّور:كلّاذيكخيبزكفيِه.كلا هةياك]199/1[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]161/6[.
)4(ككأْي:كمترّففةٍتكبأ سيتهّن.كلا هةياك]261/4[.

)5(ككرولهكلابخةريك]372[،كومسرمك]645[.
)6(ككفتحكلابةريك]56/2[.
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كعشَلكيكلُهكذاَك،كويغةُر؟ فقيَلكهلة:كملَكختلجنَي،كوقْدكتعرشنَيكأنَّ

قةاْت:كومةكيش عُهكأْنكي هةين؟

قةَل:كيش عُهكقوُلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال متنعوا إماَء اهلل مساجَد اهلليِّ«)1). 

وهناهنَّ عن التطّيب حال اخلروج للمسجد أو لغريه:

ولكْن  اهلليِّ،  مساجَد  اهلل  إماَء  متنعوا  »ال  قةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوَلك ك أنَّ Iك هليلَةك أيبك عْنك

ليخرجَن وهنَّ تفالٌت)2)«)3). 

قال العظيم آبادي:ك»وإّنامكأملَنكبذاَككوهننَيكعِنكلاّتطّيبك امكيفكرولياكمسرمكعْنكزي ب؛ك

. ائاّلكحيّل َنكلاّلجةلكبطيبهنَّ

ويرحُقكبةاّطيِبكمةكيفكمع ةُهكمَنكلملحّل ةتكادلعيكلاّشهوةك حسِنكلملربس،كولاّتحيّلكلّاذيك

يظهلكأثلهكولاّزي اكلافةخلة«)4). 

وعْنكزي َبكلملأِةكعبِدكلهللكبنكمسعودكIكقةاْت:كقةَلكا ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إذا شهدْت 

إحداكنَّ املسجَد فاَل متسَّ طيبًا«)5). 

ام امرأٍة أصابْت بخورًا: فال تشهْد معنا  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»أييّ وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

العشاَء اآلخرَة«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]900[،كولارفظكاه،كومسرمك]442[.
)2(ككأْيكتةر ةٍتكارّطيِب.كلا هةياك]191/1[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]565[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]515[.
)4(ككعونكلملعبودك]192/2[.

)5(ككرولهكمسرمك]443[.

)6(ككرولهكمسرمك]444[.



759 لابةبكلاخةمس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكعةما

القوِم  ْت عىل  املرأُة فمريّ »إذا استعطرِت  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك أنَّ Iك وعْنكأيبكموسىك

ليجدوا رحيها فهَي كذا وكذا«)1)كيع ي:كزلنيا.ك

»ألهّنةكهّيجْتكمهوَةكلاّلجةِلكبعطلهة،كومحرتهْمكعىلكلا ّظِلكإايهة،كومْنكنظَلكإايهة،كفقْدكزنىك

بعي يِه،كفهَيكسبُبكزنىكلاعنِيكفهَيكآثشٌا«)2). 

ومع كل هذا فصالهتنَّ يف بيوهتنَّ أفضل:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ال متنعوا نساءكْم املساجَد، وبيوهتنَّ  عْنكعبدكلهللكبِنكعشَلكLكأنَّ

 .(3(» خرٌي هلنَّ

مةك وجودك بعدك ذاَكك ويتأّ ُدك لافت ا،ك مَنك لألمُنك أفضل:ك لابيوتك يفك ك »ووجهك ونكصالهتنَّ

كقةاْتكعةئشاكمةكقةاْت«)4).  أحدَثكلا ّسةءكمَنكلاّترّبجكولاّزي ا،كومْنكثمَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتفّقد أحواهلنَّ ويسأل من غابت منهنَّ عن مواسم اخلري عن سبب غياهبا.

كس ةٍنكلألنصةرّيِا:ك كملسو هيلع هللا ىلصكمْنكحّجتِه،كقةَلكألمِّ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كمّلةكرجَعكلا ّبيُّ

»ما منعِك أْن تكوين حججِت معنا؟«.

لآلخُلك و ةَنك أحدمهة،ك عىلك ولب ُهك هَوك ك -زوجهة-كحجَّ فالٍنك نةضحةِن)5)ك ةنةكأليبك قةاْت:ك

يسقيكعريِهكغالم ة.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]4173[،كولارتمذيك]2786[،كوصّححهكلألابةين.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]58/8[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]567[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]576[.
كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكرأىكمةكأحدَثك )4(ككفتحكلابةريك]349/2[.كومقصودكلحلةفظكبقولكعةئشا:كقوهلةكJ:ك»اْوكأنَّ

كلملسجَدك امكم عْتكنسةُءكب يكإرسلئيَل«.كرولهكلابخةريك]869[كومسرمك]445[. لا ّسةُءكمل عهنَّ
)5(ككلا ةضح:كلابعريكلّاذيكيستقىكعريِه.كلا هةياك]69/5[.
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ًة معي«)1).  قةَل:ك»فعمرٌة يف رمضاَن تقيض حجيّ

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحّجَاكلاودلِع،كو ةَنكا ةكمجٌلكجعرُهكأبوكمعقٍلك كمعقٍلكقةاْت:كمّلةكحجَّ وعنكأمِّ

يفكسبيِلكلهللِّ،كوأصةب ةكملٌض،كوهرَككأبوكمعقٍل.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكفلَغكمْنكحّجِهكجئتُه،كفقةَل:ك»يا أمَّ معقٍل ما منعِك أْن خترجي معنا؟«. وخلَجكلا ّبيُّ

أبوك بِهك فأوىصك عريِه،ك ك نحجُّ لّاذيك هَوك ا ةكمجٌلك و ةَنك معقٍل،ك أبوك فهرَكك هتّيأنة،ك اقْدك قةاْت:ك

معقٍلكيفكسبيِلكلهلل.

ُة معنا، فاعتمري  ا إْذ فاتتِك هذِه احلجيّ قةَل:ك»فهاليّ خرجِت عليِه؟ فإنَّ احلجَّ يف سبيِل اهلليِّ، فأميّ

ٍة«)2).  ا كحجيّ يف رمضاَن، فإنيّ

تقومكمقةمهةكيفكإسقةطك أهّنةك لاّثولب،كالك لاعشلةكيفكرمضةنكتعدلكلحلّجاكيفك ك أنَّ »فأعرشهةك

كلالعتامركالكجيزئكعْنكحّجكلافلض«)3).  لافلض،كاإلمجةِعكعىلكأنَّ

ومثره:كاوكأنكرجالكنذركإنكمفىكلهللكمليضهكأنكخيتمكلاقلآن،كفرامكمفىكلهللكمليضهكقلأكسورةك

]ٱ ٻ ٻ ٻ[ك]لإلخالص:1[، تعدُل ثلَث  لإلخالصكثالثًةكمستدالكبقولكلا بيكملسو هيلع هللا ىلص: 

القرآِن«)4).كفهلكيكفيهكذاك؟

لجلولب:كالكيكفيه؛كألنكسورةكلإلخالصكتعدلكثرثكلاقلآنكيفكلاثولب،كواك هةكالكتقومك

مقةمهكيفكلاقللءة.

)1(ككرولهكلابخةريك]1863[كومسرمك]1256[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]1989[كوهذلكافظه،كولارتمذيك]939[،كولبنكمةجاك]2993[كخمترصًل،كوصححهكلألابةينك

يفكصحيحكأيبكدلودك]1736[.
)3(ككفتحكلابةريك]604/3[.

.I811[كعْنكأيبكلاّدردلِءك[كورولهكمسرمك،Iكعنكأيبكسعيدك]4(ككرولهكلابخةريك]6643(
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وقواه:ك»فإنَّ احلجَّ يف سبيِل اهلليِّ«كلستدلكبهكلإلمةمكأمحدكوغريهكعىلكجولزكإعطةءكمنكالكجيدك

. نفقاكحجكلافليضاكمنكلاز ةةكايحجَّ

املسجد؛ يك ال  النساء من  فينتظر يف مصاّله حتى خترج  النساء،  يراعي حال  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان 

خيتلطَن بالرجال.

كسرشَاكJكقةاْت:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكسّرَمكقةَمكلا ّسةُءكحنَيكيقيضكتسريشُه،ك عْنكأمِّ
ومكَثكيسريًلكقبَلكأْنكيقوَم.

كمِنكلنرصَفكمَنك كمكثُهكاكْيكي فَذكلا ّسةُء،كقبَلكأْنكيدر هنَّ قةَلكلازهلي:كفأرىكولهللكأعرُمكأنَّ
لاقوِم)1).

كمْنك كملسو هيلع هللا ىلصكقةاْت:ك ةَنكيسّرُم)2)،كفي رصُفكلا ّسةُء،كفيدخرَنكبيوهتنَّ كسرشَاكزوِجكلا ّبيِّ وعْنكأمِّ
قبِلكأْنكي رصَفكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)3). 

من فوائد احلديث:

فيه:كمللعةةكلإلمةمكأحولَلكلملأمومنَي.

وفيِه:كلالحتيةُطكيفكلجت ةبكمةكقْدكيفيضكإىلكلملحذور.ك

وفيِه:كلجت ةُبكمولضعكلاّتهم.

وفيِه:ك للهُاكخمةاطاكلاّلجةلكار ّسةِءكيفكلاّطلقةتكفضاًلكعْنكلابيوت.

كحيرضَنكلجلامعاكيفكلملسجد)4).  كلا ّسةءك نَّ وفيِه:كأنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]837[.
)2(ككأي:كلا بيكملسو هيلع هللا ىلص.

)3(ككرولهكلابخةريك]850[.
)4(ككفتحكلابةريك]336/2[.
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ولكيال خيتلطَن بالرجال كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يندهبنَّ للصالة يف الصفوف املتأّخرة.

آخرها،  النيّساِء  صفوِف  وخرُي  آخرها،  ها  ورشيّ هلا،  أويّ جاِل  الريّ صفوِف  »خرُي  فقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك
هلا«)1).  ها أويّ ورشيّ

قال النووي: »ولملللُدكبةحلديِثكصفوُفكلا ّسةءكلاّروليتكيصّرنَيكمَعكلاّلجةل،كوأّمةكإذلكصّرنَيك
كأّوهلة،كورّشهةكآخلهة. ك ةاّلجةِلكخريكصفوفهنَّ متشّيزلتكالكمَعكلاّلجةل،كفهنَّ

لاّلجةل،ك خمةاطاك مْنك ك ابعدهنَّ لاّلجةلك مَعك لحلةرضلِتك لا ّسةءك صفوِفك آخَلك فّضَلك وإّنامك
أّوَلك ك وذمَّ ذاك،ك ونحوك وسامعك المهْمك حل ةهتْم،ك رؤياك ع دك هبْمك لاقربك وتعّرقك ورؤيتهْمك

كاعكِسكذاَك«)2).  صفوفهنَّ

بل قد خّصص النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باباً للنساء يف املسجد: 

عْنكنةفٍعكعْنكلبِنكعشَلكLكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »لْو تركنا هذا الباَب للنيّساِء«.

قةَلكنةفٌع:كفرْمكيدخْلكم ُهكلبُنكعشَلكحّتىكمةَت)3). 

جةنبك يعتزاَنكيفك بْلك لاّلجةل،ك مَعك لملسةجدك يفك خيترطَنك الك لا ّسةءك ك أنَّ دايلك فيِهك ولحلديثك
لملسجد،كويصّرنَيكه ةَككبةالقتدلِءكمَعكلإلمةم.

فكةَنكعبدكلهللّكبنكعشلكأمّدكلّتبةعًةكارّس ِّا،كفرْمكيدخلكمَنكلابةبكلّاذيكُجِعَلكار ّسةِءكحّتىكمةَت)4). 

وكان مينع من اختالط الرجال بالنساء يف الطريق:

Iكأّنهكسشَعكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُلكوهَوكخةرٌجكمْنكلملسجِد،ك ك عْنكأيبكأسيٍدكلألنصةريِّ

)1(ككرولهكمسرمك]440[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]159/4[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]462[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]483[.
)4(ككعونكلملعبودك]92/2[.
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ُه ليَس لكنَّ  فةخترَطكلاّلجةُلكمَعكلا ّسةِءكيفكلاّطليِق،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكار ّسةِء:ك»استأخرَن؛ فإنيّ
اِت الطيّريِق«. أْن حتققَن الطيّريَق)1)، عليكنَّ بحافيّ

كثوهبةكايتعّرُقكبةجلدلِركمْنكاصوقهةكبِه)2).  فكةنِتكلمللأُةكترتصُقكبةجلدلِركحّتىكإنَّ

وقد ندب النبي ملسو هيلع هللا ىلص املرأة إىل خضاب يدها:

كملسو هيلع هللا ىلصكبكتةٍبكفقبَضكيدُهكفقةاْت:كيةكرسوَلكلهلل  كلملأًةكمّدْتكيدهةكإىلكلا ّبيِّ عْنكعةئشَاكJكأنَّ
مددُتكيديكإايَككبكتةٍبكفرْمكتأخذُه؟كفقةَل:ك»إينيّ ملْ أدِر أيُد امرأٍة هَي أْو رجٍل؟«كقةاْت:كبْلكيُدك

ِت أظفارِك باحلنيّاِء«)3).  لملأٍة.كقةَل:ك»لْو كنِت امرأًة لغرييّ

قال ابن حجر:ك»وإنامكأملهةكبةخلضةب؛كاتسرتكبرشهتة،كفخضةبكلايدكم دوبكار سةءكارفلقك
بنيك فهةكو فكلالجل«)4).

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيّفُف من صالته شفقًة عىل يصيل خلفه من النساء إذا سمع بكاء صبي:

الِة، وأنا أريُد إطالتها،  كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»إينيّ ألدخُل يف الصيّ عنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنكلا بيَّ
ِه مْن بكائِه«)5).  ِة وجِد أميّ ُز يف صاليت؛ مميّا أعلُم مْن شديّ ، فأجتويّ بيِّ فأسمُع بكاَء الصيّ

ه«كأْي:كمْنكحزهنةكولمتغةلكقربهةكبِه)6).  ة وجد أميّ »مْن شديّ

من فوائد احلديث:

ك يشقُّ مةك عريهْمك يدخلك وأاّلك ومللعةُةكمصرحتهْم،ك لألتبةع،ك وسةئلك بةملأمومنَي،ك لاّلفُقك فيه:ك
عريهْمكوإْنك ةَنكيسريًلكمْنكغريكرضورة.ك

)1(ككهَوكأْنكيل بنكحّقهة،كوهَوكوسطهة.كلا هةياك]415/1[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5272[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]929[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4166[،كولا سةئيك]5089[،كوحس هكلألابةين.
)4(ككفيضكلاقديلك]330/5[.

)5(ككرولهكلابخةريك]709[،كومسرمك]469[.
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]187/4[.
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وفيِه:كجولُزكصالةكلا ّسةءكمَعكلاّلجةلكيفكلملسجد.

كجيوزكإدخةاهكلملسجد،كوإْنك ةَنكلألوىلكت زيهكلملسجدكعّشْنكالكيؤمنكم ُهكحدث)1).  كلاّصبيَّ وفيِه:كأنَّ

وقال علامء اللجنة الدائمة:

لملسرشني،كوقدك ايعتةدكلاصالةكمعكمجةعاك لاطفلكمميزلكرشعكإحضةرهكإىلكلملسجدك »إذلك ةنك

صحكعنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكأنهكقةل:ك»ملولكأوالد مكبةاصالةكوهمكأب ةءكسبعكس ني،كولرضبوهمكعريهةك

وهمكأب ةءكعرشكس ني،كوفلقولكبي همكيفكلملضةجع«)2).

»أمةكإذلك ةنكلاطفلكغريكمميزكفةألفضلكأالكحيرضكإىلكلملسجدكألنهكالكيعقلكلاصالةكوالكمع ىك

لجلامعا،كوملةكقدكيسببهكمنكلألذىكارشصرني«)3).

ومن شفقته ملسو هيلع هللا ىلص عىل النساء أنه حزن وتأسف عىل املرأة التي كانت تقمُّ املسجد، ودفنْت 

من غري أن يصيّلَ عليها.

كلملسجَد،كففقدهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسأَلك كلملأًةكسودلَءك ةنْتكتقمُّ عْنكأيبكهليلَةكI:كأنَّ

ع هة،كفقةاول:كمةتت.

قةَل:ك»أفال كنتْم آذنتموين؟«.

قةَل:كفكأهّنْمكصّغلولكأملهة.

فقةَل:ك»دليّوين عىل قربها«.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]187/4[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]495[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوكI،كوصححهكلألابةين.

)3(ككفتةوىكلارج اكلادلئشاك]5 /263[.
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فدّاوُه،كفصىّلكعريهة)1). 

من فوائد احلديث:

فيه:كفضُلكت ظيِفكلملسجِد.

وفيِه:كلاّسؤلُلكعْنكلخلةدِمكولاّصديِقكإذلكغةَب.ك

وفيِه:كلملكةفأُةكبةاّدعةِء.

وفيِه:كلارّتغيُبكيفكمهوِدكج ةئِزكأهلكلخلرِي.

كعريِه. وفيِه:كندُبكلاّصالةكعىلكلملّيِتكلحلةرِضكع َدكقربِهكملْنكملْكيصلِّ

وفيِه:كلإلعالُمكبةملوِت)2). 

: وكان ملسو هيلع هللا ىلص يطّيُب خاطَر من انتقَص من مكانتها منهنَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكونحُنكبةايشِن،كفخلج ةكمهةجليَنكإايِهكأنةك عْنكأيبكموسىكIكقةَل:كبرغ ةكخملُجكلا ّبيِّ
وأخولِنكيلكأنةكأصغلهْم،كأحدمهةكأبوكبلدَة،كولآلخُلكأبوكرهٍم،كيفكثالثٍاكومخسنَي،كأِوكلث نِيكومخسنَيك

رجاًلكمْنكقومي.

كبةحلبشِا،كفولفق ةكجعفَلكبَنكأيبكطةاٍبكوأصحةبُهك فل ب ةكسفي ًا،كفأاقت ةكسفي ت ةكإىلكلا ّجةيشِّ
ع دُه.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبعث ةكهةه ة،كوأملنةكبةإلقةمِا،كفأقيشولكمع ة. فقةَلكجعفٌل:كإنَّ

فأقش ةكمعُهكحّتىكقدم ةكمجيعًة،كفولفق ةكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكلفتتَحكخيرَب،كفأسهَمكا ة،كأْوكقةَلك
أعطةنةكم هة.

)1(ككرولهكلابخةريك]458[،كومسرمك]956[.
)2(ككفتحكلابةريك]553/1[.
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ومةكقسَمكألحٍدكغةَبكعْنكفتِحكخيرَبكم هةكميئًةكإاّلكملْنكمهَدكمعُه،كإاّلكألصحةِبكسفي ت ةكمَعك

جعفٍلكوأصحةبِه،كقسَمكهلْمكمعهْم.

و ةَنكأنةٌسكمَنكلا ّةِسكيقواوَنكا ةكيع يكألهِلكلاّسفي ِا:كسبق ة ْمكبةهلجلِة.

كملسو هيلع هللا ىلصكزلئلًة،كوقْدك ودخرْتكأسامُءكب ُتكعشيٍس،كوهَيكممّْنكقدَمكمع ةكعىلكحفصَاكزوِجكلا ّبيِّ

كفيشْنكهةجَل.  ةنْتكهةجلْتكإىلكلا ّجةيشِّ

فدخَلكعشُلكعىلكحفصَاكوأسامُءكع دهة،كفقةَلكعشُلكحنَيكرأىكأسامَء:كمْنكهذِه.

قةاْت:كأسامُءكب ُتكعشيٍس.

قةَلكعشُل:كلحلبشّيُاكهذِه؟كلابحلّيُاكهذِه)1)؟

قةاْتكأسامُء:كنعْم.

كبلسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكم كْم. قةَل:كسبق ة ْمكبةهلجلِة،كف حُنكأحقُّ

فغضبْت،كوقةاْت:ك اّلكولهللِّ،ك  تْمكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيطعُمكجةئعكْم،كويعُظكجةهركْم،كو  ّةك

يفكدلِركلابعدلِء)2)كلابغضةِءكبةحلبشِا،كوذاَككيفكلهللِّ،كويفكرسواِهكملسو هيلع هللا ىلص،كوليُمكلهللكالكأطعُمكطعةمًة،كوالك

أرشُبكرشلبًة،كحّتىكأذ َلكمةكقرَتكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كونحُنك  ّةكنؤذىكونخةُف.

كملسو هيلع هللا ىلصكوأسأاُه،كولهللكالكأ ذُب،كوالكأزيُغ،كوالكأزيُدكعريِه. وسأذ ُلكذاَككار ّبيِّ

كعشَلكقةَلك ذلكو ذل. كلهللكإنَّ كملسو هيلع هللا ىلصكقةاْت:كيةكنبيَّ فراّمكجةَءكلا ّبيُّ

قةَل:كفامكقرِتكاُه.

)1(ككنسبهةكإىلكلحلبشِاكاسك ةهةكفيهْم،كوإىلكلابحِلكال وهبةكإّيةُه.
)2(ككلابعدلءكيفكلا ّسب،كلابغضةءكيفكلاّدين؛كألهّنْمك ّفةركإاّلكلا ّجةيّش،كو ةَنكيستخفيكبإسالمِهكعْنكقومه.كرشحك

لا وويك]65/16[.
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قةاْتكقرُتكاُه:ك ذلكو ذل.

فينِة  السيّ أهَل  أنتْم  ولكْم  واحدٌة،  هجرٌة  وألصحابِه  ولُه  منكْم،  ب  بأحقَّ  »ليَس  قةَل:ك

هجرتاِن«.

قةاْت:كفرقْدكرأيُتكأبةكموسىكوأصحةَبكلاّسفي ِاكيأتوينكأرسةالً)1)كيسأاوينكعْنكهذلكلحلديِث،ك

كملسو هيلع هللا ىلص. مةكمَنكلاّدنيةكيشٌءكهْمكبِهكأفلُح،كوالكأعظُمكيفكأنفسهْمكممّةكقةَلكهلُمكلا ّبيُّ

قةاْتكأسامُء:كفرقْدكرأيُتكأبةكموسى،كوإّنُهكايستعيُدكهذلكلحلديَثكم ّي)2). 

وكان تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع النساء قامئاً عىل الّرفق واحللم.

عنكسعٍدكبنكأيبكوقةصكIكقةَل:كلستأذَنكعشُلكبُنكلخلّطةِبكIكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك

كعىلكصوتِه)4).  وع دُهكنسوٌةكمْنكقليٍشكيسأا ُه،كويستكثلنُه)3)،كعةايًاكأصولهتنَّ

فراّمكلستأذَنكعشُلكتبةدرَنكلحلجةَب.ك

كملسو هيلع هللا ىلصكيضحُك. كملسو هيلع هللا ىلص،كفدخَل،كولا ّبيُّ فأذَنكاُهكلا ّبيُّ

فقةَل:كأضحَككلهللكس َّككيةكرسوَلكلهللكبأيبكأنَتكوأّمي.

يت كنَّ عندي، مليّا سمعَن صوتَك تبادرَن احلجاَب«. فقةَل:ك»عجبُت مْن هؤالِء الاليّ

كأْنكهيبَنكيةكرسوَلكلهلل. فقةَل:كأنَتكأحقُّ

)1(ككأْيكأفولجًة،كفوجًةكبعدكفوج.
)2(ككرولهكلابخةريك]4231[كومسرمك]2503[.

. كوفتةوهينَّ )3(ككيطربَنك ثريًلكمْنك المهكوجولبهكبحولئجهنَّ
ك المك ّلكولحدةكبةنفللدهةكأعىلكمْنكصوتهكملسو هيلع هللا ىلص.كرشحك كإّنامك ةَنكبةجتامعهةكالكأنَّ كعرّوكأصولهتنَّ )4(ككحيتشُلكأنَّ

لا وويكعىلكصحيحكمسرمك]164/15[.
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،كأهتب  ي،كوملْكهتبَنكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص!. كفقةَل:كيةكعدّولِتكأنفسهنَّ كأقبَلكعريهنَّ ثمَّ

كوأغرُظكمْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)1).  فقرَن:كإّنَككأفظُّ

ًا  يطاُن سالكًا فجيّ قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إهيًا يا ابَن اخلطيّاِب، واليّذي نفيس بيدِه ما لقيَك الشيّ
َك«)2).  ًا غرَي فجيّ إاليّ سلَك فجيّ

كلاّشيطةَنكمتىكرأىكعشلكسةاكًةكفّجًةكهلَبكهيباكمْنك وهذلكلحلديثكحمشوٌلكعىلكظةهله:كأنَّ
كآخل؛كاشّدِةكخوفهكمْنكبأسكعشَلكأْنكيفعَلكفيِهكميئًة. عشَل،كوفةرَقكذاَككلافّج،كوذهَبكيفكفجٍّ

وفيِه:كفضُلكانيكلجلةنبكولحلرمكولاّلفقكمةكملْكيفّوْتكمقصودًلكرشعّيًة،كقةَلكتعةىل:ك]ۇئ 
]آلك ٹ[ك ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ]ٺ  وقةَل:ك ]لحلجل:88[،ك ۆئ[ك ۆئ 

عشللن:159[،كوقةَلكتعةىل:ك]ۇ  ۆ ۆ[ك]لاتوبا:128[«)3).

: وكان يرفق باألرامِل منهنَّ

كعىلكلألرمرا،كوالكيأنُفكم هة. كملسو هيلع هللا ىلصك ةمَلكرمحتهكورفقه،كو ةنكالكيتكرّبُ فقدكأوالهنَّ

كلاّرغَو،كويطيُلك عنكعبدكلهللكبنكأيبكأوىفكIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيكثُلكلاّذ َل،كويقلُّ
كلخلطبَا،كوالكيأنُفكأْنكيشيَشكمَعكلألرمرِاكولملسكنِي،كفيقيَضكاُهكلحلةجا)4).  لاّصالَة،كويقرّصُ

وبنّي فضل السعي عىل األرملة وفضل القيام بصاحلها:

اعي عىل األرملِة واملسكنِي كاملجاهِد يف سبيِل اهلليِّ، أْو كاليّذي يصوُم النيّهاَر  فقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»السيّ
ويقوُم الليّيَل«)5). 

)1(ككقةَلكلاعرامء:كوايسْتكافظاكأفعلكه ةكارشفةضرِا،كبْلكهَيكبشع ىكفّظكغريظ،كو ةَنكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكالكيولجهكأحدًلكبامك
يكلهكإاّلكيفكحّقكمْنكحقوقكلهللّ،كو ةَنكعشلكيبةاغكيفكلاّزجلكعْنكلملكلوهةتكمطرقًةكوطربكلمل دوبةت،كفرهذلك

قةَلكلا ّسوةكاُهكذاَك.كفتحكلابةريك]47/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3683[،كومسرمك]2397[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]165/15[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]1414[،كوصّححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5005[.

.I5(ككرولهكلابخةريك]5353[كومسرمك]2982[كعنكأيبكهليلةك(
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قال النووي:ك»لملللُدكبةاّسةعيكلاكةسُبكهلام:كلاعةملكملئونتهام،كولألرمرُا:كمْنكالكزوجكهلة،ك
سولءك ةنْتكتزّوجْتكأْمكال،كوقيَل:كهَيكلّاتيكفةرقْتكزوجهة.ك

بفقِدك لاّزلدك وذهةبك لافقلك وهَوك لإلرمةل،ك مَنك هلةك ملةكحيصلك أرمراك سّشيْتك قتيبة:ك ابن  قاَل 
لاّزوج،كيقةل:كأرمَلكلاّلجلكإذلكف َيكزلده«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يسارع يف قضاء حوائجهن:

ك عْنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:كجةءِتكلملأٌةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

يلكإايَككحةجًا.

كِك شئِت حتيّى أقيَض لِك حاجتِك«. فقةَلكهلة:ك»يا أمَّ فالٍن، انظري أيَّ السيّ

فخالكمعهةكيفكبعِضكلاّطلِقكحّتىكفلغْتكمْنكحةجتهة)2). 

كملسو هيلع هللا ىلص،كواطفهكبةمللأةكلاتيكحتتةُجكلملسةعدَة،كولالعةيَاكم هكولالفق. وهذلكمنكتولضِعكلا بيِّ

من فوائد احلديث:

فيه:كبلوزهكملسو هيلع هللا ىلصكار ّةِس،كوقلبهكم هْم؛كايصَلكأهلكلحلقوقكإىلكحقوقهْم،كويلمَدكمسرتمدهْم؛ك

ايشةهدولكأفعةاهكوحل ةته،كفيقتدىكهبة،كوهكذلكي بغيكاوالِةكلألمور.ك

وفيِه:كصربُهكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلملشّقاكيفكنفسهكملصرحِاكلملسرشنَي.

وفيِه:كإجةبتهكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكسأاُهكحةجًا.

وفيِه:كتولضعهكملسو هيلع هللا ىلصكبوقوفِهكمَعكلمللأةكلاّضعيفا)3). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]112/18[.
)2(ككرولهكمسرمك]2326[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]182/15[كبةختصةر.
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بيِدك اتأخُذك لملدي ِاك أهِلك إمةِءك مْنك لألمُاك إْنك ةنِتك قةَل:ك Iك مةاٍكك بنك أنسك وعنك
رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفت طرُقكبِهكحيُثكمةءْت)1).

اْوك ةنْتكحةجتهةك لاّترّصفكحّتىك إىلكغةياك إمةرةك بةايِدك بةألخِذك »ولاّتعبريك ابن حجر:ك قال 
كعىلكمزيدكتولضعهك خةرجكلملدي اكولاتشسْتكم ُهكمسةعدهتةكيفكترَككلحلةجاكعىلكذاَك،كوهذلكدللٌّ

وبللءتهكمْنكمجيعكأنولعكلاكربكملسو هيلع هللا ىلص«)2). 

وأمةكوجهكلجلشعكبنيكهذلكلحلديثكوبنيك ونهكملسو هيلع هللا ىلصكملكيشسكيدكلملأة:كفقيل:

1• أنكلملقصودكمَنكلألخذكبةايِد:كالزمُه،كوهَوكلاّلفقكولالنقيةد.كقةاهكلحلةفظكلبنكحجل.ك.

2• أنكلجلةريَاكايسكهلةكحكُمكلمللأة،كفةجلةريُاكتبةُعكوتشرتى؛كوهلذلكالكحتتجبكلجلةرياكحتىك.
منكلألجةنب.ك

3• حيتشلكأهنةكجةرياكصغرية،كوهذلكهوكلألقلب،كأي:كأهنةكدونكلابروغ.كقةهلامكلاشيخكعبدك.
لاعزيزكلاللجحي)3). 

، خاّصًة من كان هلا فضٌل أو إحساٌن سابق: وكان حيسُن إليهنَّ ويكرمهنَّ

 شلضعتهكثويباكلاتيك ةنْتكموالًةكأليبكهلبكبِنكعبدكلملّطرب،كلرتضَعكم هةكملسو هيلع هللا ىلصكقبلكحريشاك
كملسو هيلع هللا ىلص،كأرضعتهكبربنكلبنكهلةكيقةُلكاه:كمرسوح،كوأرضعْتكقبرهك لاّسعدّيا،كفهيكأّوُلكملضعٍاكار بيِّ

محزُةكعّشه،كوأرضعْتكبعدهكأبةكسرشاكبنكعبدكلألسد)4). 

خدجياك و ةنتك بشكا،ك وهوك يصرهةك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسولك ملضعَاك ثويباك سعد:ك ةنتك ابن  قال 
تكلمهةكوهيكعىلكمرككأيبكهلب،كوسأاتهكأنكيبيعهةكهلة،كفةمت ع.

)1(ككرولهكأمحدك]11530[،كوعرقهكلابخةريك]6072[،كوقدكسبق.
)2(ككفتحكلابةريك]490/10[.

)3(ككإسالمكويب،كوقدكسبق.
)4(ككأسدكلاغةباك]8/1[.
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فرامكهةجلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأعتقهةكأبوكهلب،كو ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيبعُثكإايهةكبصراكوبكسوة)1). 

كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيكلمهة،كو ةنْتك قال ابن حجر: »لخترَفكيفكإسالمهة...كولّاذيكيفكلاّسريكأنَّ

تدخلكعريِهكبعدمةكتزّوَجكخدجيا،كو ةَنكيلسلكإايهةكلاّصراكمَنكلملدي ا،كإىلكأْنك ةَنكبعدكفتحكخيربك

مةتْت،كومةَتكلب هةكمرسوح«)2). 

بنك بنكحصنك بنكعشلوك ثعرباك ب تك بل اك ولسشهةك لا بيكملسو هيلع هللا ىلص،ك أيشَن:كحةض ُاك ك أمُّ و ذاكك

كرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)3).  مةاككبنكسرشاكبنكعشلوكبنكلا عامن،كو ةنتكألمِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكلا ّخالِتكمْنكأرضِهكحّتىكفتحْتك كلاّلجَلك ةَنكجيعُلكار ّبيِّ عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنَّ

كعريِهكمةك ةَنكأعطةُه. عريِهكقليظُاكولا ّضرُي،كفجعَلكبعَدكذاَككيلدُّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأسأاُهكمةك ةَنكأهرُهكأعطوُه،كأْوكبعضُه. كأهيلكأملوينكأْنكآيَتكلا ّبيَّ قةَلكأنٌس:كوإنَّ

أيشَن،ك ك أمُّ فجةءْتك ،ك فأعطةنيهنَّ كملسو هيلع هللا ىلص،ك لا ّبيَّ فأتيُتك أيشَن،ك ك أمَّ أعطةُهك قْدك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك ك نبيُّ و ةَنك

. ،كوقْدكأعطةنيهنَّ فجعرِتكلاّثوَبكيفكع قي،كوقةاْت:كولهللكالكنعطيكةهنَّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلص:ك»يا أمَّ أيمَن، اتركيِه ولِك كذا وكذا«. فقةَلكنبيُّ

وتقوُل:ك اّلكولّاذيكالكإاَهكإاّلكهَو.

فجعَلكيقوُل:ك ذلكحّتىكأعطةهةكعرشَةكأمثةاِه،كأْوكقليبًةكمْنكعرشِةكأمثةاِه)4). 

قال النووي: »قواهكيفكقّصاكأّمكأيشن:ك»إهّنةكلمت عْتكمْنكرّدكترَككلمل ةئحكحّتىكعّوضهةكعرشةك

أمثةاه«كإّنامكفعرْتكهذلكألهّنةكظ ّْتكأهّنةك ةنْتكهباكمؤّبدةكوتريكًةكألصِلكلاّلقبا.

)1(ككلإلصةباكيفكتييزكلاصحةباك]548/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]145/9[.

)3(ككي ظل:كلإلصةباك]291/14[،كتةريخكدمشقك]302/4[.
)4(ككرولهكلابخةريك]4120[،كومسرمك]1771[.
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وأرلَدكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكلستطةباكقربهةكيفكلسرتدلدكذاَك،كفامكزلَلكيزيدهةكيفكلاعوضكحّتىكرضيْت،ك
و ّلكهذلكترّبعكم ُهكملسو هيلع هللا ىلصكوإ للمكهلة؛كملةكهلةكمْنكحّقكلحلضةناكولارّتبيا«)1). 

وقال النووي أيضًا:ك»قةَلكلاعرامء:كمّلةكقدَمكلملهةجلوَنكآثلهْمكلألنصةركبش ةئَحكمْنكأمجةرهْم،ك
فش هْمكمْنكقبرهةكم يحاكحمضا،كوم هْمكمْنكقبرهةكبرشِطكأْنكيعشلكيفكلاّشجلكولألرضكواُهكنصفك
لاّثامر،كوملْكتطْبكنفسهكأْنكيقبرهةكم يحاكحمضا،كهذلكارشِفكنفوسهْمكو للهتهْمكأْنكيكونولك اّلً،ك

و ةَنكهذلكمسةقةة،كويفكمع ىكلملسةقةة.

فراّمكفتحْتكعريهْمكخيربكلستغ ىكلملهةجلوَنكبأنصبةئهْمكفيهةكعْنكترَككلمل ةئح،كفلّدوهةكإىلك
لألنصةر«)2). 

وعْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:كقةَلكأبوكبكٍلكIكبعَدكوفةِةكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاعشَل:كلنطرْقك
كأيشَنكنزورهةك امك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيزورهة. ب ةكإىلكأمِّ

فراّمكلنتهي ةكإايهةكبكْت.

فقةالكهلة:كمةكيبكيِك؟كمةكع َدكلهللكخرٌيكالسواِهكملسو هيلع هللا ىلص.

كلاوحَيك كمةكع َدكلهللكخرٌيكالسواِهكملسو هيلع هللا ىلص،كواكْنكأبكيكأنَّ فقةاْت:كمةكأبكيكأْنكالكأ وَنكأعرُمكأنَّ
قِدكلنقطَعكمَنكلاّسامِء.

فهّيجتهامكعىلكلابكةِء،كفجعالكيبكيةِنكمعهة)3). 

من فوائد احلديث:

فيه:كزيةرُةكلاّصةحلنَيكوفضرهة.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]101/12[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]99/12[.

)3(ككرولهكمسرمك]2454[.
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وفيِه:كزيةرُةكلاّصةاحكملْنكهَوكدونه.

وفيِه:كزيةرُةكلإلنسةنكملْنك ةَنكصديقُهكيزورُه،كوألهِلكودِّكصديقه.

وفيِه:كزيةرُةكمجةعاكمَنكلاّلجةلكارشلأِةكلاّصةحلا،كوسامعك المهة.

وفيِه:كلستصحةُبكلاعةملكولاكبريكصةحبًةكاُهكيفكلاّزيةرة،كولاعيةدة،كونحومهة.ك

لنتقرولكإىلكأفضلكممّةك قْدك لاّصةحلنَيكولألصحةب،كوإْنك ةنولك لابكةُءكحزنًةكعىلكفللقك وفيِه:ك
 ةنولكعريِه.)1) 

إحسان: وكان خيصُّ صواحب نسائه بزيد فضل و

كملسو هيلع هللا ىلصكمةكغلُتكعىلكخدجيَا،كومةك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كمةكغلُتكعىلكأحٍدكمْنكنسةِءكلا ّبيِّ
كيبعثهةكيفك كيقّطعهةكأعضةًء،كثمَّ لاّشةَة،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلصكيكثُلكذ لهة،كورّبامكذبَحك لا ّبيُّ رأيتهة،كواكْنك ةَنك

صدلئِقكخدجيَا.

فلّبامكقرُتكاُه:ك أّنُهكملْكيكْنكيفكلاّدنيةكلملأٌةكإاّلكخدجيُا.

ا كانْت، وكانْت، وكاَن يل منها ولٌد«)2).  فيقوُل:ك»إنيّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كوهَوكع دي. وعْنكعةئشَاك-ريَضكلهللكتعةىلكع هة-كقةاْت:كجةءْتكعجوٌزكإىلكلا ّبيِّ

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مْن أنِت؟«.

قةاْت:كأنةكجّثةمُاكلملزنّيُا.

انُة املزنييُّة، كيَف أنتْم؟ كيَف حالكْم؟ كيَف كنتْم بعدنا؟«. فقةَل:ك»بْل أنِت حسيّ

قةاْت:كبخرٍيكبأيبكأنَتكوأّميكيةكرسوَلكلهلل.

فراّمكخلجْت،كقرت:كيةكرسوَلكلهللكتقبُلكعىلكهذِهكلاعجوِزكهذلكلإلقبةَل!

)1(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]10/16[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3818[كومسرمك]2435[.
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ا كانْت تأتينا زماَن خدجيَة، وإنَّ حسَن العهِد مْن اإليامِن«)1).  فقةَل:ك»يا عائشُة، إنيّ

وكذلك كان حيفظ العهد يف أهل أصحابه من بعدهم:

عىلك إاّلك لا ّسةِءك مْنك أحٍدك عىلك يدخُلك الك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ قةل:ك ةَنك Iك مةاٍكك بنك أنِسك عنك
كسريٍم،كفإّنُهك ةَنكيدخُلكعريهة. أزولجِه،كإاّلكأمِّ

فقيَلكاُهكيفكذاَك،كفقةَل:ك»إينيّ أرمحها، قتَل أخوها معي«)2). 

مشهورةك Iك مةاكك بنك أنسك أمك وهيك J،ك لألنصةرياك مرحةنك ب تك سريٍم«ك ك »أمُّ
بك يتهة،كولخترفكيفكلسشهة.

ولملللُدكبقواِهك»أخوها«:كحللمكبنكمرحةَن،كقتلكيفكغزوِةكبئلكمعونا.

ويفكلحلديث:كحفظكعهدكلإلخولنكولألصحةبكولاقيةمكبشصةاحكأهرهمكبعدكوفةهتم.

كأخةهةكقتَلكمعُه،كففيِهكأّنُهكخرفُهك كسريمكبزيةرهتة،كويعّرُلكذاَككبأنَّ ولا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكجيرُبكقربكأمِّ
يفكأهرِهكبخرٍيكبعَدكوفةتِه،كوذاَككمْنكحسِنكعهدِهكملسو هيلع هللا ىلص)3). 

ومن شفقته ملسو هيلع هللا ىلص عليهنَّ أنه كان يراجع بعض أزواجهن فيام هيّمهنَّ من األمور:

كخويرُاكب ُتكحكيِم،كو ةنْتكع َدكعثامَنكبِنكمظعوٍن. عْنكعةئشَاكJكقةاْت:كدخرْتكعيلَّ

فلأىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبذلذَةكهيئتهة)4)،كفقةَلكيل:ك»يا عائشُة ما أبذَّ هيئَة خويلَة«. 

فقرُت:كيةكرسوَلكلهللكلملأٌةكالكزوَجكهلة،كيصوُمكلا ّهةَر،كويقوُمكلاّريَل،كفهَيك شْنكالكزوَجكهلة،ك
فرت ْتكنفسهةكوأضةعتهة.

)1(ككأخلجهكلحلة ُمكيفكلملستدركك]17/1[كوصححه،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]216[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]2844[كومسرمك]2455[.

)3(ككفتحكلابةريك]8 / 461[.
كلاّربسا.كلا هةياك]110/1[. كلهليئاكوبةّذكلهليئِا:كأْيكرثُّ )4(ككلابذلذةكرثةثاكلهليئا.كيقةُل:كبذُّ
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فبعَثكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإىلكعثامَنكبِنكمظعوٍن،كفجةءُه.

فقةَل:ك»يا عثامُن، أرغبًة عْن سنيّتي؟!«.

فقةَل:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كواكْنكس ّتَككأطرُب.

ألهلَك  فإنَّ  عثامُن،  يا  اهلليَّ  ِق  فاتيّ النيّساء،  وأنكُح  وأفطُر،  وأصوُم   ، وأصيليّ أناُم  »فإينيّ  قةَل:ك

ًا، فصْم وأفطْر، وصلِّ ونْم«)1).  ًا، وإنَّ لنفسَك عليَك حقيّ ًا، وإنَّ لضيفَك عليَك حقيّ عليَك حقيّ

:كيليدكأّنُهكإذلكأذلَبكنفسهكوجهدهةكضعفْتكقّوته،ك ًا«:كقةَلكلخلّطةيبُّ »فإنَّ ألهلك عليك حقيّ

فرْمكيستطْعكقضةَءكحةجِاكأهره.

كلملتطّوعكبةاّصوِمكإذلكأضةفُهكضيٌفك ةَنكلملستحّبك ًا«:كفيِهكدايلكعىلكأنَّ »وإنَّ لضيفك عليك حقيّ

اُهكأْنكيفطل،كويأ لكمعُه؛كاي بسطكبذاَككم ُه،كويزيدكيفكحمّبتهكملول رتِهكإّيةُه،كوذاَككنوعكمْنكإ للمه«)2). 

وكان حيفظ املعروف ألهله منهن ويراعيه:

كملسو هيلع هللا ىلص،كوإّنةكأرسي ة)3)كحّتىك  ّةكيفك عنكعشللنكبنكحصنٍيكIكقةَل:ك  ّةكيفكسفٍلكمَعكلا ّبيِّ

آخِلكلاّريِلكوقع ةكوقعًا،كوالكوقعَاكأحىلكع َدكلملسةفِلكم هة.

ك ثمَّ فالٌن،ك ك ثمَّ فالٌن،ك ك ثمَّ بكٍل،ك أبوك م ّةك لستيقَظك مْنك أّوَلك و ةَنك لاّششِس،ك ك إاّلكحلُّ أيقظ ةك فامك

عشُلكبُنكلخلّطةِبكلاّللبُع.ك

كملسو هيلع هللا ىلصكإذلكنةَمكملْكيوقْظكحّتىكيكوَنكهَوكيستيقُظ،كألّنةكالكندريكمةكحيدُثكاُهكيفكنومِه)4). و ةَنكلا ّبيُّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]1369[،كوأمحدك]25776[،كولارفظكاه،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7946[.
)2(ككعونكلملعبودك]170/4[.
)3(ككلارّسىكسريكعةّماكلاّريل.

)4(كك ةنـولكيشت عوَنكمـْنكإيقةظهكملسو هيلع هللا ىلص؛كملةك ةنولكيتوّقعوَنكمَنكلإلحيةءكإايِهكيفكلمل ـةم،كفكةنولكخيةفوَنكمْنكإيقةظهكقطَعك
لاوحيكفالكيوقظونُهكالحتامِلكذاَك.
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فراّمكلستيقَظكعشُلكورأىكمةكأصةَبكلا ّةَس،كو ةَنكرجاًلكجريدًلكأجوف)1).

بصوتِهك لستيقَظك حّتىك بةاّتكبرِيك صوتُهك ويلفُعك ك يكرّبُ زلَلك فامك بةاّتكبرِي،ك صوتُهك ورفَعك ك فكرّبَ
كملسو هيلع هللا ىلص.كفراّمكلستيقَظكمكولكإايِهكلّاذيكأصةهبْم،كقةَل:ك»ال ضرَي، ارحتلوا«)2). لا ّبيُّ

كنزَل،كفدعةكبةاوضوِء،كفتوّضَأ،كونودَيكبةاّصالِة،كفصىّلكبةا ّةس. فةرحتَل،كفسةَركغرَيكبعيٍد،كثمَّ

كمَعكلاقوِم،كقةَل:ك»ما منعَك يا فالُن أْن  فراّمكلنفتَلكمْنكصالتِهكإذلكهَوكبلجٍلكمعتزٍلكملْكيصلِّ
َ مَع القوِم؟«. تصيليّ

قةَل:كأصةبت يكج ةبٌاكوالكمةَء.

ُه يكفيَك«. عيِد، فإنيّ قةَل:ك»عليَك بالصيّ

كملسو هيلع هللا ىلص،كفةمتكىكإايِهكلا ّةُسكمَنكلاعطِش،كف زَل،كفدعةكفالنًة)3)كودعةكعرّيًة،كفقةَل:ك كسةَركلا ّبيُّ ثمَّ
بةملأٍةكسةداٍاكرجريهةكبنَيكمزلدتنِي)4)كمْنكمةٍءكعىلك إذلكنحُنك لملةَء.كفبي امكنحُنكنسرُيك لذهبةكفةبتغيةك

بعرٍيكهلة.

فقر ةكهلة:كأيَنكلملةُء.

قةاْت:كأهيةْهكأهيةْه)5)،كالكمةَءكاكْم.ك

قر ة:كفكْمكبنَيكأهرِككوبنَيكلملةِء.

قةاْت:كمسريُةكيوٍمكوايرٍا.

)1(ككلجلريد:كلاقوّي،كوأجوفكأْيكرفيعكلاّصوت،كخيلجكصوتهكمْنكجوفهكبقّوٍة.
)2(ككوفيِه:كتأنيٌسكاقروِبكلاّصحةباكملةكعلَضكهلْمكمْنكلألسفكعىلكفولِتكلاّصالةكيفكوقتهةكبأهّنْمكالكحلجكعريهْمك

إْذكملْكيتعّشدولكذاَك.
)3(ككهوكعشللنكبنكحصني.

)4(ككلملزلدةكمعلوفاكوهَيكأ ربكمَنكلاقلبا.
)5(ككهَوكبشع ىكهيهةَتكهيهةَت،كومع ةُهكلابعدكمَنكلملطروبكولايأسكم ُه،ك امكقةاْتكبعده:كالكمةءكاكْم،كأْي:كايَسك

اكْمكمةءكحةرضكوالكقليب.
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قةالكهلة:كلنطرقيكإذًل.

قةاْت:كإىلكأيَن.

قةال:كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص.

قةاْت:كلّاذيكيقةُلكاُهكلاّصةبُئ.

قةال:كهَوكلّاذيكتع نَي،كفةنطرقي.ك

كملسو هيلع هللا ىلصكوحّدثةُهكلحلديَث،كفأخربتُهكمثَلكلّاذيكأخربت ة،كوأخربتُهكأهّنةكموتٌاك فجةءلكهبةكإىلكلا ّبيِّ
هلةكصبيةٌنكأيتةٌم.ك

لملزلدتنِي،كوأو َأك أفولِهك فيِهكمْنك بإنةٍء،كففّلَغك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيُّ قةَل:كفةست زاوهةكعْنكبعريهة،كودعةك
أفولههام،كوأطرَقكلاعزليَل)1).

ونودَيكيفكلا ّةِس:كلسقول،كولستقول.

كقلبٍاكمع ةكوإدلوٍة،كغرَيكأّنةكملْك فرشب ةكونحُنكأربعوَنكرجاًلكعطةٌشكحّتىكروي ة،كومألنةك لَّ
نسِقكبعريًل،كوهَيكتكةُدكت رضُج)2)كمَنكلملةِءكيع يكلملزلدتنِي.ك

و ةَنكآخُلكذلَككأْنكأعطىكلّاذيكأصةبتُهكلجل ةبُاكإنةًءكمْنكمةٍء،كقةل:َك»اذهْب فأفرغُه عليَك«.

وهَيكقةئشٌاكت ظُلكإىلكمةكيفعُلكبامئهة.

كمألًةكم هةكحنَيكلبتدَأكفيهة. وليُمكلهللكاقْدكأقرَعكع هة،كوإّنُهكايخّيُلكإاي ةكأهّنةكأمدُّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »امجعوا هلا«. فقةَلكلا ّبيُّ

فجشعولكهلةكمْنكبنِيكعجوٍة،كودقيقٍا،كوسويقٍا،كحّتىكمجعولكهلةكطعةمًةك ثريًل،كفجعروهةكيفك

ثوٍب،كومحروهةكعىلكبعريهة،كووضعولكلاّثوَبكبنَيكيدهية.

كمزلدةكعزلالِنكمْنكأسفرهة. كلملةءكمْنكلاّللويا،كواكلِّ )1(ككلاعزليلكمجعكعزالءكوهَيكمصبُّ
)2(ككأْي:كت شّقكاكثلةكلمتالئهة.
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ا ملْ نرزْأ مْن مائِك شيئًا، ]أْي ملْ ننقص مْن  قةَلكهلة:ك»اذهبي فأطعمي هذا عيالِك، واعلمي أنيّ
مائك شيئًا[، ولكنَّ اهلل هَو اليّذي أسقانا«.

فأتْتكأهرهة،كوقْدكلحتبسْتكع هْم،كقةاول:كمةكحبسِككيةكفالنُا.

قةاْت:كلاعجُب،كاقي يكرجالِن،كفذهبةكيبكإىلكهذلكلّاذيكيقةُلكاُهكلاّصةبُئ،كففعَلك ذلكو ذل،ك
فولهللكإّنُهكألسحُلكلا ّةِسكمْنكبنِيكهذِهكوهذِه،كوقةاْتكبإصبعيهةكلاوسطىكولاّسّبةبِا،كفلفعتهامكإىلك

لاّسامِءكتع يكلاّسامَءكولألرَض،كأْوكإّنُهكالسوُلكلهللكحّقًة.

فكةَنكلملسرشوَنكبعَدكذاَككيغريوَنكعىلكمَنكحوهلةكمْنكلملرش نَي،كوالكيصيبوَنكلارّصَمكلّاذيك
هَيكم ُه)1).

كهؤالِءكلاقوَمكيدعونكْمكعشدًل،كفهْلكاكْمكيفكلإلسالِم؟ فقةاْتكيومًةكاقومهة:كمةكأرىكأنَّ

فأطةعوهة،كفدخرولكيفكلإلسالِم«)2). 

فقدكحفظكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهلذهكلمللأةكلملعلوفكلاذيكقّدمتُهكهلم،كفللعىكذاككفيهة،كفقّدمكهلةكطعةمًةك
 ثريًل،كورلعىكذاككيفكقومهةكأيضًةكحفظًةكملعلوفهة.

قال العيني: »حفظكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهذهكلمللأةكيفكقومهةكوبالدهة،كفللعىكيفكقومهةكذمةمهة«)3). 

من فوائد احلديث:

فيه:كأنكمنكفةتتهكصالةكفإنهكيؤّدهيةكإذلكذ لهة،كواوكبعدكخلوجكوقتهة.

وفيِه:كأنكلحلةجاكإىلكلملةءكإذلكلمتّدْتكأخذكحيثكوجدكويعوضكصةحبهكم ه،ك امكعّوضِتك
لمللأُة.

)1(ككلارّصم:كأبيةتكجمتشعاكمَنكلا ّةس.
)2(ككرولهكلابخةريك]344[كولارفظكاه،كومسرمك]682[.

)3(ككعشدةكلاقةريك]32/4[.



779 لابةبكلاخةمس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكمللئحكعةما

وفيِه:كمنكدالئلكلا بوةكومعجزلتكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكأنكتوضأكأهلكلجليش،كورشبول،كولغتسلك
منك ةنكج بًةكممةكسقطكمنكلاعزلىل،كوبقيتكلملزلدتةنكممروءتني.

وفيِه:كمللعةةكذمةمكلاكةفلكولملحةفظاكبهك امكحفظكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهذهكلمللأةكيفكقومهةكوبالدهة.

فللعىكيفكقومهةكذمةمهة،كوإنك ةنتكمنكصشيشهم،كفهيكمنكأدنةهم،كو ةنكتلككلاغةرةكعىلك
قومهةكسببًةكإلسالمهة،كوإسالمهمكوسعةدهتم.ك

وفيِه:كبيةُنكمقدلركلالنتفةعكبةالستئالفكعىلكلإلسالم؛كألنكقعودهمكعنكلاغةرةكعىلكقومهةك
 (1(.  ةنكلستئالفًةكهلم،كفعرمكلاقومكقدركذاك،كوبةدرولكإىلكلإلسالم؛كرعةياكاذاككلحلقِّ

إذا رأى إحداهنَّ عىل خطأ أنكر عليها برفق ولنٍي: و

كملسو هيلع هللا ىلصكبةملأٍةكتبكيكع َدكقرٍب كلا ّبيُّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كملَّ

عىلكصبّيكهلة،كفقةَل:ك»اتيّقي اهلليَّ واصربي«.

قةاْت:كإايَككع ّي،كفإّنَككملْكتصْبكبشصيبتي،كوملْكتعلفُه.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأخذهةكمثلكلملوت)2). فقيَلكهلة:كإّنُهكلا ّبيُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكفرْمكجتْدكع دُهكبّولبنَي.ك فأتْتكبةَبكلا ّبيِّ

فقةاْت:كملْكأعلفَك.ك

دمِة األوىل«)3).  رُب عنَد الصيّ فقةَل:ك»إنيّام الصيّ

كلاّصربكلّاذيكحيشدكعريِهكصةحبهكمةك ةَنكع دكمفةجأةكلملصيبا،كبخالِفكمةكبعدك واملعنى:كأنَّ
ذاَك،كفإّنُهكعىلكلألّيةمكيسرو.ك

)1(ككرشحكصحيحكلابخةرىك]487/1[كالبنكبطةل.
)2(ككأْي:كمْنكمّدةكلاكلبكلّاذيكأصةهبةكمّلةكعلفْتكأّنُهكملسو هيلع هللا ىلصكخجاًلكم ُهكومهةبا.

)3(ككرولهكلابخةريك]1283[،كومسرمك]926[.
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وفائدة جواب املرأة بذلَك:كأهّنةكمّلةكجةءْتكطةئعاكملةكأملهةكبِهكمَنكلاّتقوىكولاّصربكمعتذرةك
كحّقكهذلكلاّصربكأْنكيكونكيفكأّولكلحلةل،كفهَوكلّاذيكيرتّتبك كهلةكأنَّ عْنكقوهلةكلاّصةدركعِنكلحلزنكبنّيَ

عريِهكلاّثولب)1). 

لا يةحا؛كألنك أوكوقعتكيفك ،ك لحلدِّ زلئدلكعنك بكةءهةك ةنك أنك لاظةهلك اهلليَّ واصربي«ك »اتيّقي 
لابكةءكلاعةديكايسكبش كل.

بت زيلك يتطّرُبك مةك بغريك لاسةئلك ترّقيك لحلكيم،كوهوك لألسروبك منك هلةك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك وجولبك
،كولألوىلكبةاسؤلل)2).  سؤلاهكم زااكغريهكت بيهًةكعىلكأنهكلألهمُّ

 أنهكيقولكهلة:كدعيكلالعتذلركفإينكالكأغضبكا فيس،كإنامكأغضبكهلل،كولاتفتيكإىلكمةكهوك
أهمكمنكذاك.

من فوائد احلديث: 

لعتذلره،ك بةجلةهِل،كومسةحماكلملصةب،كوقبولك لاّتولضع،كولاّلفقك فيِهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنك فيِه:كمةك ةَنك
ومالزماكلألملكبةملعلوِف،كولا ّهيكعِنكلمل كلكمَعك ّلكأحد.ك

كلاقةيضكالكي بغيكاُهكأْنكيّتخَذكمْنكحيجبُهكعْنكحولئِجكلا ّةِس. وفيِه:كأنَّ

كمْنكأمَلكبشعلوٍفكي بغيكاُهكأْنكيقبَل،كواْوكملْكيعلِفكلآلمَل. وفيِه:كأنَّ

كلجلزَعكمَنكلمل هّيةِت؛كألملِهكهلةكبةاّتقوىكمقلونًةكبةاّصرِب. وفيِه:كأنَّ

وفيِه:كلارّتغيُبكيفكلحتامِلكلألذىكع َدكبذِلكلا ّصيحِا،كونرِشكلملوعظِا)3). 

: وهنى ملسو هيلع هللا ىلص الرجال عن رضهبنَّ

فعْنكإيةِسكبِنكعبِدكلهللكبِنكأيبكذبةٍبكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ال ترضبوا إماَء اهلل«.

)1(ككفتحكلابةريك]150/3[.
)2(ككي ظل:كلإليضةحكيفكعرومكلابالغاك]110/2[.

)3(ككفتحكلابةريك]150/3[.
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 .(1( فجةَءكعشُلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:كذئلَنكلا ّسةُءكعىلكأزولجهنَّ

.(2( فلّخَصكيفكرضهبنَّ

. فأطةَفكبآِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكنسةٌءك ثرٌيكيشكوَنكأزولجهنَّ

، ليَس أولئَك بخياركْم«)3).  ٍد نساٌء كثرٌي يشكوَن أزواجهنَّ كملسو هيلع هللا ىلص: »لقْد طاَف بآِل حمميّ فقةَلكلا ّبيُّ

،ك أي:كايَسكأوائَككلاّلجةلكلّاذيكيرضبوَنكنسةءهْمكبخيةر ْم.كبْلكخيةر ْمكمْنكالكيرضهبنَّ
.ك ويتحّشلكع هنَّ

كوتلككلارّضبكأفضلكوأمجل)4).  فةاّتحّشلكولاّصربكعىلكسوءكأخالقهنَّ

: وكان يأمر باإلحسان إىل من أذنبت فتابْت منهنَّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَيكحبىلكمَنكلاّزنة،ك كلملأًةكمْنكجهي َاكأتْتكنبيَّ عْنكعشللَنكبِنكحصنٍيكIكأنَّ
. كلهللكأصبُتكحّدًلكفأقشُهكعيلَّ فقةاْت:كيةكنبيَّ

كلهللكملسو هيلع هللا ىلصكواّيهة،كفقةَل:»أحسْن إليها، فإذا وضعْت فأتني هبا« ففعَل. فدعةكنبيُّ

كصىّلكعريهة. كأمَلكهبةكفلمجْت،كثمَّ كلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفشّكْتكعريهةكثيةهبة،كثمَّ فأمَلكهبةكنبيُّ

كلهللكوقْدكزنْت. فقةَلكاُهكعشُل:كتصيّلكعريهةكيةكنبيَّ

فقةَل:ك»لقْد تابْت توبًة لْو قسمْت بنَي سبعنَي مْن أهِل املدينِة لوسعتهْم، وهْل وجدَت توبًة 
أفضَل مْن أْن جادْت بنفسها هلل تعاىل«)5). 

)1(ككأْيكنشزنكعريهْمكولجرتأَن.كلا هةياك]151/2[.
)2(ككأي:كيفكلحلدودكلملرشوعاكبحيثكالكيكرسكعظام،كوالكخيرّضكجردًل،كوالكيرضبكيفكمقتل،كمعكجت بكلاوجه..لاخ.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2146[،كولبنكمةجهك]1985[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1863[.
)4(ككعونكلملعبودك]130/6[.

)5(ككرولهكمسرمك]1696[.
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كلاغةمدّيا:ك»أحسْن إليها، فإذا وضعْت فائتني هبا«كهذلكلإلحسةنكاُهكسببةِن: قواهكملسو هيلع هللا ىلصكاويلِّ

أحدمها: لخلوُفكعريهةكمْنكأقةرهبةكأْنكحتشرهْمكلاغرية،كوحلوقكلاعةركهبْمكأْنكيؤذوهة،كفأوىصك
بةإلحسةِنكإايهةكحتذيلًلكهلْمكمْنكذاَك.ك

والثيّاين:كأمَلكبِهكرمحاكهلةكإْذكقْدكتةبْت،كوحّلَضكعىلكلإلحسةنكإايهةكملةكيفكنفوسكلا ّةسكمَنك
لا ّفلةكمْنكمثرهة،كوإسامعهةكلاكالمكلملؤذيكونحوكذاَك،كف هىكعْنكهذلك ّره)1). 

وعْنكعةئشَاكJكيفكقصاكلملخزومياكلاتيكرسقتكقةاتكعةئشاكJ:كفحس ْتكتوبتهةك
بعُد،كوتزّوجْت،كو ةنْتكتأتي يكبعَدكذاَك،كفأرفُعكحةجتهةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص)2). 

ويفكرولياكقةاْت:كهْلكيلكمْنكتوباكيةكرسولكلهللّ؟

ك«)3).  فقةَل:ك»أنِت اليوَم مْن خطيئتك كيوِم ولدتك أميّ

وكان يقبل منهنَّ اهلدية:

كسريٍم:ك عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كتزّوَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفدخَلكبأهرِه،كفقةاْتكيلكأمُّ
اْوكأهدي ةكالسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهدّيًا.

فقرُتكهلة:كلفعيل.ك

فعشدْتكإىلكتٍلكوسشٍنكوأقٍط،كفةخّتذْتكحيسًا،كفجعرتُهكيفكتوٍر)4). 

فقةاْت:كيةكأنُسكلذهْبكهبذلكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقْل:كبعثْتكهبذلكإايَككأّمي،كوهَيكتقلئَكك

كهذلكاَككم ّةكقريٌلكيةكرسوَلكلهلل. لاّسالَم،كوتقوُل:كإنَّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]205/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4304[كومسرمك]1688[.

)3(ككرولهكأمحـدك]6619[كعـنكعبـدكلهللكبـنكعشـلوكL،كوصحـحكإسـ ةدهكأمحدكمـة ل،كوضعفهكمـعيبك
لألرنةؤوط.

)4(ككلاّتوركإنةءكمثلكلاقدح.
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كهذلكاَككم ّةكقريٌلك كأّميكتقلئَككلاّسالَم،كوتقوُل:كإنَّ فذهبُتكهبةكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقرُت:كإنَّ
يةكرسوَلكلهلل.ك

فقةَل:ك»ضعُه«.

كقةَل:ك»اذهْب فادُع يل فالنًا، وفالنًا، وفالنًا، ومْن لقيَت«،كوسّشىكرجةالً. ثمَّ

فدعوُتكمْنكسّشى،كومْنكاقيُت)1).

كبأهرِه. فلجعُتكفإذلكلابيُتكغةصٌّ

وقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا أنُس هاِت التيّوَر«.

كجعَلكيدعوكعرشًةك كملسو هيلع هللا ىلصكوضَعكيديِهكعىلكترَككلحليسِا،كوتكّرَمكهبةكمةكمةَءكلهلل،كثمَّ فلأيُتكلا ّبيَّ
عرشًة.

فقةَل:ك»ليتحليّْق عرشٌة عرشٌة، وليأكْل كلُّ إنساٍن مميّا يليِه«.

قةَل:كفأ رولكحّتىكمبعول،كقةَلكفخلجْتكطةئفٌا،كودخرْتكطةئفٌا،كحّتىكأ رولك ّرهْم.

فقةَلكيل:ك»يا أنُس ارفْع«.

قةَل:كفلفعُت،كفامكأدريكحنَيكوضعُتك ةَنكأ ثَلكأْمكحنَيكرفعُت)2). 

ويفكهذلكلحلديثكمعجزةكظةهلةكالسوِلكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكبتكثرِيكلاّطعةم)3). 

كملسو هيلع هللا ىلصكبربدٍةكم سوجٍا،كفيهةكحةميتهة)4) . كلملأًةكجةءِتكلا ّبيَّ وعْنكسهٍلكIكأنَّ

قةاْت:كنسجتهةكبيدي،كفجئُتكأل سو هة.

)1(ككو ةنولكزهةَءكثالثامئٍا.
)2(ككرولهكمسرمك]1428[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]232/9[.
)4(ككحةمياكلاّثوبكهدبه،كفكأّنُهكقةَلكإهّنةكجديدةكملْكيقطعكهدهبةكوملْكتربسكبعد.
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كملسو هيلع هللا ىلصكحمتةجًةكإايهة،كفخلَجكإاي ةكوإهّنةكإزلرُه،كفحّس هةكفالٌن،كفقةَل:ك»اكسنيها ما  فأخذهةكلا ّبيُّ

أحسنها«.

فقةَل:كنعْم.

كأرسَلكهبةكإايِه. كرجَع،كفطولهة،كثمَّ فجرَسكمةكمةَءكلهللّكيفكلملجرس،كثمَّ

كسةئاًل. كسأاتُه،كوعرشَتكأّنُهكالكيلدُّ كملسو هيلع هللا ىلصكحمتةجًةكإايهة،كثمَّ قةَلكلاقوُم:كمةكأحس َت،كابسهةكلا ّبيُّ

قةَل:كإيّنكولهللكمةكسأاتُهكألابسُه،كإّنامكسأاتُهكاتكوَنك ف ي.

قةَلكسهٌل:كفكةنْتك ف ُه)1). 

من فوائد احلديث:

فيه:كحسُنكخرِقكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كوسعاكجوده،كوقبواهكلهلدّيا.

وفيِه:كجولُزكلستحسةُنكلإلنسةِنكمةكيللُهكعىلكغريهكمَنكلملالبسكوغريهة،كإّمةكايعّلفُهكقدرهة،ك

وإّمةكايعّلضكاُهكبطربِهكم ُهكحيُثكيسوغكاُهكذاَك.ك

وفيِه:كمرشوعّياكلإلنكةركع دكخمةافاكلألدبكظةهلًل،كوإْنكملْكيبرغكلمل كلكدرجاكلاّتحليم.ك

وفيِه:كجولُزكإعدلدكلايّشءكقبلكوقتكلحلةجاكإايِه)2). 

وربا دعتُه بعض النساء إىل طعام، فيجيب دعوهتا:

كأّمكسريٍمكدعْتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاطعةٍمكص عتُهكاُه،كفأ َلكم ُه،ك عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكأنَّ

كقةَل:ك»قوموا؛ فألصلِّ لكْم«. ثمَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1277[.
)2(ككفتحكلابةريك]144/3[.
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كمْنكطوِلكمةكابَس،كف ضحتُهكبامٍء)1). قةَلكأنٌس:كفقشُتكإىلكحصرٍيكا ةكقْدكلسودَّ

فقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوصففُتكولايتيَمكورلءُه)2)،كولاعجوُزكمْنكورلئ ة،كفصىّلكا ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص 

كلنرصَف)3).  ر عتنِي،كثمَّ

من فوائد احلديث:

فيه:كإجةبُاكلاّدعوةكواْوكملْكتكْنكعلسًة،كواْوك ةَنكلاّدلعيكلملأًة،كاكْنكحيُثكتؤمُنكلافت ا.

بةملشةهدِةك لاّصالةك أفعةلك تعريشهْمك أرلَدك لابيوت،كو أّنُهكملسو هيلع هللا ىلصك لا ّةفراكمجةعاكيفك وفيِه:كصالُةك

ألجِلكلمللأة؛كفإهّنةكقْدكخيفىكعريهةكبعضكلاّتفةصيلكابعِدكموقفهة.

لا ّسةِءكعْنكصفوفك لاّلجلكصّفًة،كوتأخريك مَعك لاّصبّيك لملصىّل،كوقيةمك ت ظيُفكمكةنك وفيِه:ك

لاّلجةل،كوقيةمكلمللأةكصّفًةكوحدهةكإذلكملْكيكْنكمعهةكلملأةكغريهة«)4). 

: وكان يزور املرىض منهنَّ

كلاّسةئِب،كفقةَل:ك»ما لِك يا أمَّ  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكدخَلكعىلكأمِّ عنكجةبِلكبنكعبدكلهللكL:كأنَّ

ائِب تزفزفنَي«)5).  السيّ

قةاِت:كلحلّشى،كالكبةرَككلهللكفيهة.ك

)1(ككلسودلدهكاطوِلكزم هكو ثلةكلستعاماه،كوإّنامكنضحُهكايرنَيكفإّنُهك ةَنكمْنكجليدكلا ّخلك-ك امكرّصَحكبِهكيفكلاّلولياك
لألخلىك-كويذهبكع ُهكلاغبةركونحوه.

)2(ككوهوكضشريةكبنكسعدكلحلشريّيكموىلكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلص.
)3(ككرولهكلابخةري]380[كومسرمك]658[.

)4(ككفتحكلابةريك]490/1[.
)5(ككأِي:كتلعديَن.كلا هةياك]305/2[.
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ا تذهُب خطايا بني آدَم كام يذهُب الكرُي خبَث احلديِد«)1).  ى، فإنيّ فقةَل:ك»ال تسبيّي احلميّ

فإنكلحلديدكإذلكصهَلكعىلكلا ةركذهبكخبثه،كوبقيكصةفيًة،ك ذاككلحلشىكتفعلكيفكلإلنسةن.

كلاعالِءكقةاْت:كعةدينكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكمليضا،ٌكفقةَل:ك»أبرشي يا أمَّ العالِء، فإنَّ  وعْنكأمِّ
ِة«)2).  هِب والفضيّ مرَض املسلِم يذهُب اهلل بِه خطاياُه، كام تذهُب النيّاُر خبَث الذيّ

:كوأّمكلاعالءكهَيكعّشاكحكيمكبنكحزلمكو ةنْتكمَنكلملبةيعةت)3).  قةَلكلمل ذريُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكأحسَنكيشٍءك وعْنكأيبكأمةمَاكبِنكسهٍلكقةَل:كملضِتكلملأٌةكمْنكأهِلكلاعوليل،كو ةَنكلا ّبيُّ
عيةدًةكارشليِض،كفقةَل:ك»إذا ماتْت فآذنوين«.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفراّمكأصبَحكسأَلكع هة. فامتْتكاياًل،كفدف وهة،كوملْكيعرشولكلا ّبيَّ

فقةاول:ك له ةكأْنكنوقظَككيةكرسوَلكلهلل.

كأربعًة)4).  فأتىكقربهة،كفصىّلكعريهة،كو رّبَ

كهذلكع ديك قال ابن عبد الرب:ك»وفيه:كإبةحُاكعيةدِةكلا سةِء،كوإنكملكيكنكذولتكحملٍم،كوحملُّ
أنكتكونكلمللأةكمتجةّاا)5)،كوإنك ةنتكغريكمتجةّااكفال،كإالكأنكيسألكع هة،كوالكي ظلكإايهة«)6). 

: وكان بعض النساء يطلنَب منه الدعاء، فيجيب طلبهنَّ

كسريٍمكفأتتُهكبتشٍلكوسشٍن. كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأمِّ عْنكأنٍسكIكقةل:كدخَلكلا ّبيُّ

فقةَل:كأعيدولكسش كْمكيفكسقةئِه،كوتل ْمكيفكوعةئه،ِكفإيّنكصةئٌم.

)1(ككرولهكمسرمك]2575[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3092[،كوصححهكلألابةينكيفكلاسرسراكلاصحيحاك]714[.

)3(ككلارتغيبكولارتهيبك]148/4[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]1907[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلا سةئيك]1981[،كوروىكلابخةريك]458[،كومسرمك

]956[كعنكأيبكهليلةكنحوه،كوقدكسبق.
)5(ككأي:ك برية.

)6(ككلاتشهيدك]255/6[.
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كسريٍمكوأهِلكبيتهة. كقةَمكإىلكنةحيٍاكمْنكلابيِتكفصىّلكغرَيكلملكتوبِا،كفدعةكألمِّ ثمَّ

كيلكخويّصًا. كسريٍم:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ فقةاْتكأمُّ

قةَل:كمةكهَي.

قةاْت:كخويدمككأنس،كلدُعكلهللّكاُه.ك

فامكتلَككخرَيكآخلٍةكوالكدنيةكإاّلكدعةكيلكبِه،كقةَل:ك»الليّهمَّ ارزقُه ماالً، وولدًا، وبارْك لُه فيِه«)1). 

قةلكأنس:كفإيّنكملْنكأ ثِلكلألنصةِركمةالً،كوحّدثت يكلب تيكأمي ُاكأّنُهكدفَنكاصربيكمقدَمكحّجةٍجك
لابرصَةكبضٌعكوعرشوَنكومةئٌا)2). 

وقْدكعةَشكأنسكبعدكذاَككإىلكس اكثالثكوتسعنَيكمنكلهلجلة،كوقْدكقةرَبكلملةئَا.

ويفكمسرمك»2481«:ك»فدعةكيلكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكثالَثكدعولتكقْدكرأيتكم هةكلث تنِيكيفكلاّدنية،ك
وأنةكأرجوكلاّثةاثاكيفكلآلخلة«.

كلبَنك كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ وعنكلاّسةئبكبنكيزيدكقةل:كذهبْتكيبكخةاتيكإىلكلا ّبيِّ
أختيكوجٌع.

كتوّضَأكفرشبُتكمْنكوضوئِه. فشسَحكرأسكودعةكيلكبةارب ِا،كثمَّ

كلحلجرِا)3).  كقشُتكخرَفكظهلِهكف ظلُتكإىلكخةتِمكلا ّبّوِةكبنَيك تفيِهكمثَلكزرِّ ثمَّ

كيفكحديثكآخلك»مثلك ولملللدكبةحلجرِاكلاّطري،كوعىلكهذلكفةملللدكبزّرهةكبيضتهة،كويؤّيدُهكأنَّ
بيضاكلحلامما«)4). 

ذنبه(،ك مةاُه،كووادُه،كوأطْلكعشلُه،كولغفْلك أ ثْلك ك )لاّرهمَّ لاطبقةتك]14/7[:ك لبنكسعدكيفك )1(ككويفكرولياكع دك
وصححهةكلحلةفظكيفكلافتحك]229/4[. 

)2(ككرولهكلابخةريك]1846[.
)3(ككرولهكلابخةريك]183[.

)4(ككفتحكلابةريك]562/6[.
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وكان يغرّيُ أسامء بعض النساء:

كلب ًاكاعشَلك ةنْتكيقةُلكهلة:كعةصيُا،كفساّمهةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمجيرَا)1). عْنكلبِنكعشَلكأنَّ

وغرّيكلسمكجّثةماكلملزنياكإىلكحّسةناك–ك امكتقدم.ك

قال النووي:ك»مع ىكهذِهكلألحةديثكتغيريكلالسمكلاقبيحكأْوكلملكلوهكإىلكحسن،كوقْدكثبَتك

أحةديثكبتغيريِهكملسو هيلع هللا ىلصكأسامءكمجةعاك ثرييَنكمَنكلاّصحةبا«)2). 

وغريكلسمكبّلةكإىلكزي ب:كفعْنكحمّشِدكبِنكعشلوكبِنكعطةٍءكقةَل:كسّشيُتكلب تيكبّلَة،كفقةاْتكيلك

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكهنىكعْنكهذلكلالسِم.كوسّشيُتكبّلَة،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  زي ُبكب ُتكأيبكسرشَا:كإنَّ

وا أنفسكْم، اهلل أعلُم بأهِل الربِّ منكْم«. »ال تزكيّ

فقةاول:كبَمكنسّشيهة؟

وها زينَب«)3).  قةَل:ك»سميّ

كام أنه ملسو هيلع هللا ىلص غري أسامء كثري من الصحابة:

كعةصكإىلكمطيع:كعنكعبُدكلهللكبُنكمطيٍعكعْنكأبيِهكقةَل:كملْكيكْنكأسرَمكأحٌدكمْنكعصةِةك كفغرّيَ

قليٍشكغرَيكمطيٍع،ك ةَنكلسشُهكلاعةيص،كفساّمُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمطيعًة)4). 

»مْنكعصةِةكقليٍش«كأي:كممنكلسشهكلاعةيصكمنكقليش)5). 

)1(ككرولهكمسرمك]3988[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]120/14[.

)3(ككرولهكمسرمك]2142[.

)4(ككرولهكمسرمك]1782[.
)5(ككي ظل:كرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]134/12[.
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وغريكحزن)1)كإىلكسهل:ك

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»مةكلسشَك؟«. كأبةُهكجةَءكإىلكلا ّبيِّ عِنكلبِنكلملسّيِبكعْنكأبيِهكأنَّ

قةَل:كحزٌن.

قةَل:ك»أنَت سهٌل«.

كلساًمكساّمنيِهكأيب. قةَل:كالكأغرّيُ

قةَلكلبُنكلملسّيِب:كفامكزلاْتكلحلزونُاكفي ةكبعُد)2). 

كرجاًلكيقةُلكاُهكأرصُمك ةَنكيفكلا ّفِلك كIكأنَّ وغريكأرصمكإىلكزرعا:كعنكأسةمَاكبِنكأخدريٍّ
لّاذيَنكأتولكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »ما اسمَك؟«.

قةَل:كأنةكأرصُم.

قةَل:ك»بْل أنَت زرعُة«)3). 

يريقكم هةكومةكالك ي بغيكلحللصكعىلكتسشياكلألوالدكبأسامءكحس ا،كوجت بكمةكالك وهكذلك
يستحسن.

: وربا مازح بعض كبريات السنِّ

عنكلحلسنكقةل:كأتتكعجوزكإىلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكفقةات:كيةكرسولكلهللكلدعكلهللكأنكيدخر يكلجل ا.ك

فقةل:ك»يا أم فالن إن اجلنة ال تدخلها عجوز«.

قةل:كفواتكتبكي.كفقةل:ك»أخربوها أنا ال تدخلها وهي عجوز؛ إن اهلل تعاىل يقول: ]ڻ 
ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ[ك]لاولقعا:37-35[)4).

)1(ككلحلزُن:كلملكةُنكلاغريُظكلخلشن.كولحلزونُا:كلخلشونا.كلا هةياك]380/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6190[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4954[كوجّودكإس ةدهكلألابةينكيفكختليجكلملشكةةك]4775[.
)4(ككرولهكلارتمذيكيفكلاشامئلك]ص199[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2987[
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فامزحهةكملسو هيلع هللا ىلصكمليدًلكإرمةدهةكإىلكأهنةكالكتدخلكلجل اكعىلكلهليئاكلاتيكعريهة،كبلكتلجعكيفكسنك
ثالثكوثالثني.

وربا شفع النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عند بعض النساء؛ ليصلَح بينها وبني زوجها:

اهكع دهةك يك لا بيكملسو هيلع هللا ىلصك فللقه)1)،كفشفعك بليلُة،كو ةنكزوجهةكعبدًل،كلختةرتك فرامكعتقْتك
تلجعكإايه،كفقةات:كالكحةجاكيلكفيه.

كزوَجكبليلَةك ةَنكعبدًلكيقةُلكاُهكمغيٌث،ك أيّنكأنظُلكإايِهكيطوُفكخرفهةكيبكيك عْنكلبِنكعّبةٍسكأنَّ
ودموعُهكتسيُلكعىلكحليتِه.ك

»يا عبيّاُس، أال تعجُب مْن حبِّ مغيٍث بريرَة، ومْن بغِض بريرَة  كملسو هيلع هللا ىلصكاعّبةٍس:ك فقةَلكلا ّبيُّ
مغيثًا«.

كملسو هيلع هللا ىلص: »لْو راجعتِه«)2).  فقةَلكلا ّبيُّ

قةاْتكيةكرسوَلكلهللِّ:كتأملين.

قةَل:ك»إنيّام أنا أشفُع«. 

قةاْت:كالكحةجَاكيلكفيِه)3). 

أْي:كفإذلكملْكترزم يكبذاَككالكأختةُركلاعودكإايِه.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يشرُي عليهنَّ يف أمور الزواج، وربا أرشدهنَّ للزوج األفضل:

كزوجهةكطّرقهةكثالثًة،كفرْمكجيعْلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكسك ىك عْنكفةطشَاكب ِتكقيٍسكقةات:كإنَّ

والكنفقًا.

)1(ككألنكلألماكإذلكأعتقتكوهيكزوجاكاعبدكخريتكبنيكلابقةءكمعهكوبنيكفللقه.
)2(ككع دكلا سةئيك]5332[:كاْوكرلجعتيِهكفإّنُهكأبوكوادِك.

)3(ككرولهكلابخةريك]5283[.
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قةاْت:كفقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إذا حللِت فآذنيني«.

كمعةويَاكبَنكأيبكسفيةَن،كوأبةكجهٍمكخطبةين. فراّمكحررُتكذ لُتكاُهكأنَّ

ا معاويُة فصعلوٌك ال  ا أبو جهٍم فال يضُع عصاُه عْن عاتقِه)1)، وأميّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أميّ
ماَل لُه)2)، انكحي أسامَة بَن زيٍد«. 

كقةَل:ك»انكحي أسامَة«. فكلهتُه،كثمَّ

فقةاْت:كبيدهةكهكذل:كأسةمُا،كأسةمُا.

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »طاعُة اهلل وطاعُة رسولِه خرٌي لِك«.

قةاْت:كفتزّوجتُه،كفجعَلكلهللكفيِهكخريًل،كفةغتبطُت)3).

قال النووي:ك»وأّمةكإمةرتهكملسو هيلع هللا ىلصكب كةِحكأسةماكفرامكعّرشُهكمْنكدي ه،كوفضره،كوحسنكطللئفه،ك
و لمكمامئره،كف صحهةكبذاَك.

فكلهتُهكاكونِهكموىًل،كوقْدك ةَنكأسودكجّدًل،كفكّلَركعريهةكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكلحلّثكعىلكزولجهكمّلةكعرَمك
مْنكمصرحتهةكيفكذاَككو ةَنك ذاَك،كوهلذلكقةاْت:ك»فجعَلكلهللّكيلكفيِهكخريًلكولغتبطت«)4). 

وقال ابن عيثيمني: »ذ لكهذينكلالجرنيكبامكيكلهةن،كاكنكمنكبةبكلا صيحا،كالكمنكبةبك
نرشكلاعيبكولافضيحا،كوفلقكبنيكهذلكوهذل.

و ذاككاوكجةءكإنسةنكيستشريككقةل:كأطربكلاعرمكع دكفالن؟كوأنتكتعرمكأنكفالنًةكذوك
م هجكم حلف،كفالكحلجكعريككأنكتقولكاه:كالكتطربكلاعرمكع ده.

)1(ككلاعةتقكهَوكمةكبنيكلاع قكولمل كب،كولملقصودكأنهك ثريكلارّضبكار ّسةِء.
)2(ككلاّصعروُك:كلافقرُيكلّاذيكالكمةَلكاُه.

)3(ككرولهكمسرمك]1480[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]98/10[.
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مثلكأنكيكونكيفكعقيدتهكيشءكأوكيفكفكلهكيشءكأوكيفكم هجهكيشء،كوختشىكأنكيؤّثَلكعىلكهذلك

كاه،كتقول:كالكتطربكلاعرمك لاذيكجةءكيستشريككأيطربكلاعرمكع دهكأمكال؟كوجبكعريككأنكتبنّيَ

ع دكهذل،كهذلكفيهك ذلكو ذل«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص خيطب ألصحابه من النساء الصاحلات:

كملسو هيلع هللا ىلصكعىلكجريبيٍبكلملأًةكمَنكلألنصةِركإىلكأبيهة. عْنكأنِسكبنكمةاككIكقةَل:كخطَبكلا ّبيُّ

فقةَل:كحّتىكأستأمَلكأّمهة.

كملسو هيلع هللا ىلص:كف عْمكإذًل. فقةَلكلا ّبيُّ

قةَل:كفةنطرَقكلاّلجُلكإىلكلملأتِهكفذ َلكذاَككهلة.

فقةاْت:كالهةكلهللكإذًل)2)،كمةكوجَدكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإالّكجريبيبًة،كوقْدكم ع ةهةكمْنكفالٍنكوفالٍن!

ولجلةريُاكيفكسرتهةكتستشُع.

كملسو هيلع هللا ىلصكبذاَك. فةنطرَقكلاّلجُلكيليُدكأْنكخيرَبكلا ّبيَّ

فقةاْتكلجلةريُا:كأتليدوَنكأْنكتلّدولكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأملُه،كإْنك ةَنكقْدكرضيُهكاكْم،كفأنكحوُه.

فكأهّنةكجّرْتكعْنكأبوهية.

وقةال:كصدقِت.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:كإْنك  َتكقْدكرضيتُه،كفقْدكرضي ةُه. فذهَبكأبوهةكإىلكلا ّبيِّ

قةَل:ك»فإينيّ قْد رضيتُه«،كفزّوجهة.

)1(ككرشحكريةضكلاصةحلنيك]110/6[.
)2(ككلملع ى:كالكولهلل.
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كفّزَعكأهُلكلملدي ِاكفل َبكجريبيٌب،كفوجدوُهكقْدكقتَلكوحواُهكنةٌسكمْنكلملرش نَيكقْدكقترهْم. ثمَّ

قةَلكأنٌس:كفرقْدكرأيتهةكوإهّنةكملْنكأنفِقكثّيٍب)1)كيفكلملدي ِا)2). 

وكان ال يزّوج املرأة إال بعد موافقتها:

جَك فالنَة؟«. كملسو هيلع هللا ىلصكقةَلكالجٍل:ك»أترىض أْن أزويّ كلا ّبيَّ عْنكعقبَاكبِنكعةمٍلكIكأنَّ

قةَل:كنعْم.

جِك فالنًا؟«. وقةَلكارشلأِة:ك»أترضنَي أْن أزويّ

قةاْت:كنعْم.

فزّوَجكأحدمهةكصةحبُه،كفدخَلكهبةكلاّلجُل،كوملْكيفلْضكهلةكصدلقًة،كوملْكيعطهةكميئًة.

و ةَنكممّْنكمهَدكلحلديبيَا،كو ةَنكمْنكمهَدكلحلديبيَاكاُهكسهٌمكبخيرَب،كفراّمكحرضتُهكلاوفةُةكقةَل:ك
أيّنك أمهد ْمك وإيّنك ميئًة،ك أعطهةك وملْك هلةكصدلقًة،ك أفلْضك وملْك فالنَا،ك زّوج يك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك ك إنَّ

أعطيتهةكمْنكصدلقهةكسهشيكبخيرَب.

فأخذْتكسهاًمكفبةعتُهكبامئِاكأاٍف.

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »خرُي النيّكاِح أيرسُه«)3). 

ألنك وبل تهة؛ك لمللأةك يشِنك عىلك بذاكك ك ويستدلُّ ارخطبا،ك إجةبًاك وأسهرهك مؤونًا،ك أقّرهك أي:ك
لا كةحكأافاكبنيكلازوجني،كفيقصُدكم هكلخلّفُا،كفإذلكتيرّسكعّشْتكبل ته،كومنكيرسه:كخّفُاكصدلقهة،ك

وتلُككلملغةالةكفيه،كو ذلكمجيُعكمتعّرقةِتكلا كةِحكمنكوايشاكونحوهة)4). 

)1(ككأي:كأ ثلكخّطةبًة.
)2(ككرولهكأمحدك]11944[،كقةلكمعيبكلألرنؤوط:كإس ةدهكصحيحكعىلكرشطكلاشيخني.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2117[،كوصححهكلألابةين.
)4(ككفيضكلاقديلك]3/ 482[.
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وكان يردُّ نكاَح من زّوجها أبوها بغري رضاها:

ذاَك،ك فكلهْتك ثّيٌب،ك وهَيك زّوجهةك أبةهةك ك أنَّ Jك لألنصةرّيِاك خذلٍمك ب ِتك خ سةَءك عْنك
كنكةحُه)1).  فأتْتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفلدَّ

كلألبكإذلكزّوَجكلب تهك ويفكلحلديثكدايلكعىلكأّنُهكالكجيوزكتزويجكلاّثّيبكبغرِيكإذهنة،كوعىلكأنَّ
لاّثّيبكبغرِيكرضةهةكأّنُهكالكجيوزكويلّد)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستمع إليهن يف الشكوى:

Dكصدَرك أنزَلكلهللك كويفكأوِسكبِنكصةمٍتك Jكقةاْت:كولهللكيفَّ ب ِتكثعربَاك عْنكخواَاك
سورِةكلملجةداِا.

يومًة،ك ك عيلَّ فدخَلك قةاْت:ك وضجَل.ك خرقُهك سةَءك قْدك ميخًةك بريًلك و ةَنك ع دُه،ك قةاْتك  ُتك
ك ظهِلكأّمي. فللجعتُهكبيشٍء،كفغضَب،كفقةَل:كأنِتكعيلَّ

،كفإذلكهَوكيليدينكعىلكنفيس. كدخَلكعيلَّ كخلَج،كفجرَسكيفكنةديكقومِهكسةعًا،كثمَّ قةاْت:كثمَّ

كوقْدكقرَتكمةكقرَتكحّتىكحيكَمكلهللك قةاْت:كفقرُت:ك اّلكولّاذيكنفُسكخويرَاكبيدِهكالكخترُصكإيلَّ
ورسواُهكفي ةكبحكشِه.

قةاْت:كفولثب ي،كولمت عُتكم ُه،كفغربتُهكبامكتغرُبكبِهكلمللأُةكلاّشيَخكلاّضعيَف،كفأاقيتُهكع ّي.

جئُتك حّتىك خلجُتك ك ثمَّ ثيةهبة،ك م هةك فةستعلُتك جةرليت،ك بعِضك إىلك خلجُتك ك ثمَّ قةاْت:ك
رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفجرسُتكبنَيكيديِه،كفذ لُتكاُهكمةكاقيُتكم ُه،كفجعرُتكأمكوكإايِهكملسو هيلع هللا ىلصكمةكأاقىك

مْنكسوِءكخرقِه.

ِك شيٌخ كبرٌي؛ فاتيّقي اهلليَّ فيِه«. قةاْت:كفجعَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيقوُل:ك»يا خويلُة، ابُن عميّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5139[.
)2(ككعونكلملعبودكرشحكس نكأيبكدلودك]90/6[.
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ك ثمَّ يتغّشةُه،ك مةك ةَنك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك فتغّشىك لاقلآُن،ك ك يفَّ نزَلك حّتىك بلحُتك مةك فولهللك قةاْت:ك
]ٱ ٻ ٻ  :ك قلَأكعيلَّ ك ثمَّ فيِك ويف صاحبِك«،ك اهلل  أنزَل  قْد  »يا خويلُة،  فقةَلكيل:ك رّسَيكع ُه،ك
قواِه:ك إىلك ٿ[ك ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

] ڭ ڭ ڭ [ك]لملجةداا:4-1[.
فقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مريِه، فليعتْق رقبًة«.

قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكع دُهكمةكيعتُق.

قةَل:ك»فليصْم شهريِن متتابعنِي«.

قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكإّنُهكميٌخك برٌيكمةكبِهكمْنكصيةٍم.

قةَل:ك»فليطعْم ستيّنَي مسكينًا وسقًا مْن متٍر«.

قةاْت:كقرُتكولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكذلَككع دُه.

ا سنعينُه بعرٍق مْن متٍر«. قةاْت:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فإنيّ

قةاْت:كفقرُت:كوأنةكيةكرسوَلكلهللكسأعي ُهكبعلٍقكآخَل.

ِك خريًا«. قي عنُه، ثمَّ استويص بابِن عميّ قةَل:ك»قْد أصبِت، وأحسنِت، فاذهبي، فتصديّ

قةاْت:كففعرُت)1). 

إعداد الطعام ونحو ذلك: وكان يسمح هلن باملشاركة يف الغزو ملداواة اجلرحى و

لاقوَم،كونخدمهْم،ك ف سقيك كملسو هيلع هللا ىلصك لا ّبيِّ مَعك نغزوك قةاْت:ك  ّةك Jك معّوٍذك ب ِتك لاّلبّيِعك عِنك

كلجللحىكولاقتىلكإىلكلملدي ِا)2).  ونلدُّ

كلاقتىلكإىلكلملدي ِا«. كملسو هيلع هللا ىلصكنسقيكوندلويكلجللحى،كونلدُّ ويفكافظ:ك»  ّةكمَعكلا ّبيِّ

)1(ككرولهكأمحدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2087[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]2670[.
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كسريٍمكونسوٍةكمَنكلألنصةِرك وعْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيغزوكبأمِّ

معُهكإذلكغزل،كفيسقنَيكلملةَء،كويدلويَنكلجللحى)1).

كسريٍمك–يع يكيومكأحد-كوإهّنامك وع هكأيضةكIكقةَل:كاقْدكرأيُتكعةئشَاكب َتكأيبكبكٍلكوأمَّ

كجتيئةِنك كتلجعةِنكفتشآلهنة،كثمَّ ملشّشلتةِنكت قالنكلاقلَبكعىلكمتوهنام،كتفلغةنِهكيفكأفولِهكلاقوِم،كثمَّ

فتفلغةنِهكيفكأفولِهكلاقوِم)2).

يفك أخرفهْمك غزولٍت،ك سبَعك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوِلك مَعك غزوُتك قةاْت:ك لألنصةرّيِاك عطّيَاك ك أمِّ وعْنك

رحةهلْم،كفأص ُعكهلُمكلاّطعةَم،كوأدلويكلجللحى،كوأقوُمكعىلكلمللىض)3). 

كيفكلاّسقي،كولملدلولةكونحومهة،كوهذِهك قال النووي:ك»فيِهكخلوجكلا ّسةءكيفكلاغزوة،كولالنتفةعكهبنَّ
،كومةك ةَنكم هةكاغريهْمكالكيكونكفيِهكمّسكبرشةكإاّلكيفكموضعكلحلةجا«)4).  كوأزولجهنَّ لملدلولةكملحةرمهنَّ

وقةلكلبنكحجلكV:ك»أمةكحكُمكلملسأاِاكفتجوُزكمدلولةكلألجةنبكع َدكلارضورة،كوتقّدُرك
كبةايد،كوغريكذاك«)5).  بقدرهةكفيامكيتعّرقكبةا ظلكولجلسِّ

وعنكحمشودكبنكابيدكقةل:كملةكأصيَبكأ حُلكسعدكيومكلخل دقكفثقلكحّواوهكع دكلملأةكيقةلك
هلة:كرفيدة،كو ةنتكتدلويكلجللحى.ك

أصبحَت؟«،ك »كيَف  أصبح:ك وإذلك أمسيَت؟«،ك »كيَف  يقول:ك بهك ك ملَّ إذلك ملسو هيلع هللا ىلصك لا بيك فكةنك
فيخربه)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1810[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3811[كومسرمك]4064[.

)3(ككرولهكمسرمك]3380[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]188/12[.

)5(ككفتحكلابةريك]136/10[.
)6(ككرولهكلابخةريكيفكلألدبكلملفلدك]1129[،كوصححهكلحلةفظكلبنكحجلكيفكلإلصةباك]11175[،كولألابةينكيفك

صحيحكلألدبكلملفلدك]863[.
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تنبيه:

بعضكدعةةكحتليلكلمللأةكيستدلكبشثلكهذهكلألحةديثكعىلكجولزكعشلكلمللأةكمطرقًة،كوهذلك
لستداللكبةطل؛كفأينكعشلكلمللأةكيفكمدلولةكلجللحىكونقلكلاقتىلكمنكعشرهةكسكلتريةكيفكمكتب؟

هلكلاعشلكيفكحميطكلادمةءكولجلثثكحيثكالكيوجدكأدنىكجمةلكاثورلنكلاشهوةكأوكحدوثك
لافت ا،كهلكيستويكوعشلكمةباكمجيراكمتغ ّجاكمعكلالجةل،كحيثكختةاطهنكوحتةدثهن؟!

وكان ينهى عن قتل النساء يف احلرب:

عْنكعبدكلهللكبِنكعشَلكLكقةَل:كوجدِتكلملأٌةكمقتواًاكيفكبعِضكمغةزيكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك
ف هىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكقتِلكلا ّسةِءكولاّصبيةِن)1). 

»وأمجَعكلاعرامءكعىلكلاعشلكهبذلكلحلديث،كوحتليمكقتلكلا ّسةءكولاّصبيةنكإذلكملْكيقةترول«)2).

: وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً عىل تربية نسائه ليكنَّ املثل األعىل لغريهنَّ

جُل  وهوكلاقةئل:ك»إنَّ اهلليَّ سائٌل كلَّ راٍع عاميّ اسرتعاُه، أحفَظ ذلَك أْم ضييَّع؟ حتيّى يسأَل الريّ
عىل أهِل بيتِه«)3). 

فةالجلكمسئوٌلكعنكتعريمكزوجته،كوإرمةدهة،كوتوجيههةكلاوجهَاكلاصحيحَا،كومةكمةعتك
.ك ،كإالكبسببكتفليِطكلالجةِلكيفكتعريشهِنكأموَركدي هنَّ لمل كللُتكع دك ثريكمنكلازوجةتكيفكحيةهتنَّ

فكةنكملسو هيلع هللا ىلصكيليبكزوجةتهكعىلكلاعبةدةكولاتقّلبكإىلكلهللكبةا ولفل.••

وإذلكدخلكلاعرشكلألولخلكمنكرمضةنكأيقظهنكارقيةمكولاعبةدة.••

)1(ككرولهكلابخةريك]3015[كومسرمك]1744[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]48/12[.

)3(ككرولهكلا سةئيكيفكلاس نكلاكربىك]9174[كعنكأنسكI،كوروىكلابخةريك]893[،كومسرمك]1829[ 
.Lنحوهكعنكعبدكلهللكبنكعشلك
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ويلبيهنكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكلإلخالصكهللكيفكلاعبةدة.••

و ةنكيعرمكزوجتهكلالستعةذَةكمنكلارشور.••

ويعرشهنكلألذ ةركلا ةفعاك أذ ةركلاصبةحكولملسةء.••

و ةنكيلمدهنكاألفضلكولأليرسكيفكلاعبةدة.••

و ةنكيأملكأهرهكبةالقتصةدكيفكلاعبةدةكوعدمكلاتشديدكعىلكلا فس.••

و ةنكيعظكزوجةتهكوحيثهنكعىلكلاصدقاكولإلنفةقكيفكلخلري.••

و ةنكيلبيهنكعىلكحسنكلاقول،كوي هةهنكعنكلافحشكيفكلاكالمكحتىكمعكغريكلملسرشني.••

و ةنكملسو هيلع هللا ىلصكالكيسكتكعنكم كلكيللهكع دكأهلكبيته،كبلكيسةرعكإىلكإزلاته.••

وقدكسبقكتفصيلكذاككيفكلافصلكلألولكمنكلابةبكلاثةين:ك»تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةته«،ك
فرريلجع.

فإذلكتأدبنكهبذهكلآلدلبكلاكليشاك ّنكلاقدوةكولملثلكلاصةاحكاغريهنكمنكنسةءكلملؤم ني؛كوقدك
ں     ڱ  ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  ]گ  تعةىل:ك لهللك قةلك

ں ڻ[ك]لألحزلب:34[.
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م��اِت م��ك��ريّ ال��نيّ��س��اُء  ��الِتشقائقنا  وك����نَّ ل��ن��ا أخ����يَّ م��ك��ميّ

ًا حقيّ ال��ل��ه  دي���َن  ك��ليّ��ف��َن  مكليّفاِتوق���ْد  ج��اِل  ال��ريّ ك��ام  ف��ك��نَّ 

بالواجباِتل��ه��نَّ ك��م��ا ل��ن��ا أي��ض��ًا ح��ق��وٌق ال��نيّ��س��ا  وأل��زم��ِت 

مبايعاٍت س��وَل  ال��ريّ جئَن  مبايعاِتلقْد  ج��اِل  ال��ريّ ك��ام  ف��رصَن 

ره����نَّ ت��ق��دي��رًا ك��ث��ي��رًا م��اِتوق����ديّ ف��ك��نَّ ل��دى ال��نيّ��ب��يِّ م��ك��ريّ

رفقًا بهنَّ  ج��اَل  ال��ريّ ��ى  وصيّ معامالِتوق��ْد  ال��ك��راِم  ب��إح��س��اِن 

��ْت ورقيّ صفْت  البيوِت  مشبيّهاِترياحيُن  ج��اِج  ب��ال��زيّ وص���ارْت 

يومًا ل��ه��نَّ  ال��نيّ��ب��يُّ  خ��صَّ  ال��طيّ��ال��ب��اِتل��ق��ْد  ووع���ِظ  بتعليٍم، 

ق��اِتوخ���صَّ ل��ه��نَّ ت��ذك��ي��رًا ووع��ظ��ًا ف��ن��اول��َن احل���ىل م��ت��ص��ديّ

حتيّى الخيِر  شهوِد  على  اهل��ب��اِتوح��ثَّ  م���َن  نصيبهنَّ  ي��ن��ل��ِن 

، ف���ذاَت ي��وٍم  ��الِةي��راع��ي ح��ال��ه��نَّ ال��صيّ ط��وَل  ن��وى  ق��ْد  يصيليّ 

طفٍل ل��ب��ك��اِء  ص��الت��ُه  املشفقاِتي��خ��فُّ  ال��نيّ��س��اِء  م���راع���اَة 

��َد م����رأًة س����وداَء ك��ان��ْت ب��م��س��ج��دِه ت��ق��مُّ م���َن ال��ق��ذاِةت��ف��قيّ

ماتْت ب��األم��ِس  أنيّ��ه��ا  وخ���رُي ال���ربِّ م��ا ب��ع��َد امل���امِتوي��خ��ب��ُر 

وصليّى ي��دع��و،  لقبرها  ال��ب��رشي��اِتوج���اَء  أع���زَّ  م��ا  عليها، 

حليٌم ب���رٌّ  المصطفى  ي��ع��ام��ل��ه��نَّ دوم�����ًا ب���األن���اِةب��ه��نَّ 

سريعًا عفا  الضيّ حاجَة  وخي��دم��ه��نَّ ح��تيّ��ى اخل��ادم��اِتويقضي 

ولطفًا إح��س��ان��ًا  املكرماِتوي��ك��رم��ه��نَّ  إح��دى  تلَك  ب��ربيّ��َك 

ي��وم��ًا م��ن��ه��نَّ  ب���دا  زل����ٌل  والعظاِتإذا  النيّصيحِة  يف  ��َق  ت��رفيّ

ويثني ت��اب��ْت،  باليّتي  ع��ىل ت��ل��َك ال��ك��راِم ال��تيّ��ائ��ب��اِتوي��وص��ي 

فضٍل بمزيِد  أه��ل��ِه  ائ��راِت ص��واح��َب  ��ب��ًا ب��ال��زيّ ، م��رحيّ خي���صُّ
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ك��راٍم أص��ح��اٍب  عهَد  ف��ريع��ى أه��ل��ه��ْم ب��ع��َد ال��وف��اِةويحفُظ 

قلياًل ول��ْو  إل��ي��ِه  أه���دْت  ب��اهل��ب��اِتوم��ْن  وجي����زي  فيقبلها، 

طعاٍم إل��ى  ال��ع��ج��وُز  اع��ي��اِتوت��دع��وُه  ال��ديّ ط��ع��اِم  م��ْن  فيأكُل 

األس��ام��ي م��َن  ي��س��وُء  م��ا  للعصاِة؟يغييُّر  أتنسُب  كعاصيٍة، 

خيٌر ذاَك  جميلَة  ��اه��ا  فاِتوس��ميّ الصيّ م��َن  للجميِل  ويدعو 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع كبار السن

كبشللحَلكمتعّددةكيفكرحرتهكلادنيويا،ك كفقدكمضْتكس ُّاكلهللكتعةىلكيفكلإلنسةنكأنكجعرهكيشلُّ

كمةّبًةكقوّيًة،كوأخريًلكميخًةكضعيفًة. فيبدأكوايدًلكضعيفًة،كثمَّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةىل:ك لهللك قةلك

ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک    ک [ك]لالوم:54[.

وع ةياك تكليمك حمطاك وجعرهةك لاشيخوخا،ك بشلحراك لاع ةياك عىلك لإلسالُمك حلصك واقدك

خةّصٍا؛كوذاككألنكصةحبهةكيّتصُفكبةاضعف،كوحيتةجكإىلكمنكخيدمه،كويقومكبشئونه.كواذاكك

فهيكملحراكحلجا.

وقدك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيقول:ك»الليّهمَّ إينيّ أعوُذ بَك مَن العجِز، والكسِل، واجلبِن، واهلرِم«)1). 

و ةنكيقولكأيضة:ك»الليّهمَّ إينيّ أعوُذ بَك أْن أردَّ إىل أرذِل العمِر«)2). 

وأرذُلكلاعشِلكهوكأخّسهكوأنقصه؛كألنكلإلنسةنكت قُصكفيهكقولُهكلاظةهلةكولابةط ا،كحتىكقولهك

لاعقرياكت قُص،كفي سىكلإلنسةنكمةك ةنكيعرشه)3). 

.I1(ككرولهكلابخةريك]2823[،كومسرمك]2706[كعنكأنسكبنكمةاكك(
.I2(ككرولهكلابخةريك]2822[كعنكسعدكبنكأيبكوقةصك(

)3(ككتفسريكلاسعديك]444/1[كبترصف.
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كإىلكأرذِلكلاعشل؛ك امك قال النووي:ك»أّمةكلستعةذتهكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلهللم،كفةملللدكبِهكلالستعةذةكمَنكلاّلدِّ

كولاّضبطك جةَءكيفكلاّلولياكلّاتيكبعدهة،كوسببكذاَككمةكفيِهكمَنكلخللف،كولختاللكلاعقلكولحلولسِّ

ولافهم،كوتشويهكبعضكلمل ةظل،كولاعجزكعْنك ثريكمَنكلاّطةعةت،كولاّتسةهلكيفكبعضهة«)1). 

كرعةيٍاكولهتامم،كومعك ،كفقدكأوالهمك لَّ واقدك ةنكارلسولكملسو هيلع هللا ىلصكمعةمرٌاكخةّصاكمعك بةِركلاّسنِّ

كعطفًةكورمحاكورفقًةكعىلكلاضعفةء،ك أنهكملسو هيلع هللا ىلصك ةنكحسنكلخلرِقكمعكمجيعكلا ةس،كإالكأنهك ةنكأمدَّ

.  ةألطفةل،كولا سةء،كو بةركلاّسنِّ

وقد عدَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرجل الكبري من خري الناس إذا حسن عمله:

كلا ّةِسكخرٌي؟ك كرجاًلكقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كأيُّ فعنكأيبكبكلَةكIكأنَّ

قةَل:ك»مْن طاَل عمرُه، وحسَن عملُه«.

؟ كلا ّةِسكرشٌّ قةَل:كفأيُّ

قةَل:ك»مْن طاَل عمرُه، وساَء عملُه«)2). 

فيامك يّتجَلك أْنك في بغيك ارّتةجِل،ك لملةِلك ولاّسةعةِتك لأِسك لألوقةِتك ك »إنَّ V:ك ك لاّطيبيُّ قةَلك

يلبُحكفيِه.

و ّرامك ةَنكرأُسكمةاِهك ثريًلك ةَنكلاّلبُحكأ ثَل،كفشِنكلنتفَعكمْنكعشلِهكبأْنكحسَنكعشرُهكفقْدكفةَزك

وأفرَح،كومْنكأضةَعكرأَسكمةاِهكملْكيلبْح،كوخرَسكخرسلنًةكمبي ًة«)3). 

ُر يف اإلسالِم؛ لتسبيحِه، وتكبريهِ، وهتليلِه«)4).  وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»ليَس أحٌد أفضَل عنَد اهلل مْن مؤمٍن يعميّ

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]29/17[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]2320[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3297[.

)3(ككحتفاكلألحوذيك]512/6[.
)4(ككرولهكأمحدك]1404[كعنكطرحاكبنكعبيدكلهلل،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5371[.
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وقةلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»خياركْم أطولكْم أعامرًا، وأحسنكْم عماًل«)1). 

وكان حيثُّ أّمته عىل توقريهم واحرتامهم:

كIكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ مْن إجالِل اهلليِّ: إكراَم ذي  عْنكأيبكموسىكلألمعليِّ

لطاِن املقسِط«)2).  يبِة املسلِم، وحامِل القرآِن غرِي الغايل فيِه واجلايف عنُه، وإكراَم ذي السيّ الشيّ

»إنَّ مْن إجالل اهلليّ«كأْي:كتبجيرهكوتعظيشه.

لملجةاس،ك يفك بتوقريِهك لإلسالمك يفك لاكبريك لاّشيخك تعظيمك أْي:ك املسلم«ك يبة  الشيّ ذي  »إكرام 

ولاّلفقكبِه،كولاّشفقاكعريِه،كونحوكذاَك.

كذاككمْنكإجاللكلاعبدكالّبه،كوتبجيرهكوتعظيشهكاه؛كوذاككحللماكلاكبريكع دكلهللّ؛كوملةك وعدَّ

اهكمنكلاسةبقاكيفكلإلسالم؛كوملةكاهكمنكلحلقكعىلكغريه.

 امكأنكيفكذاككإظهةرًلكحلّقهكعىلكلملجتشعكلاذيكيعيشكفيه؛كألنكهذلكحقكأعطةهكلارشعكإيةه.

»وحامل القرآن«كأْي:كوإ للمكقةرئِه،كوحةفظه،كومفرّسه.ك

»غري الغايل فيِه«كيع ي:كغريكلملتجةوزكلحلّدكيفكلاعشلكبِه،كوتتّبعكمةكخفَيكم ُه،كولمتبَهكعريِهك

مْنكمعةنيه.ك

»واجلايف عنُه«كأْي:كوغريكلملتبةعدكع ُه،كلملعلضكعْنكتالوتهكوإحكةمكقللءته،كوإتقةنكمعةنيهك

ولاعشلكبامكفيه.ك

لطان املقسط«كأِي:كلاعةدل)3).  »وإكرام ذي السيّ

)1(ككرولهكلحلة مك]1255[كعنكجةبلكبنكعبدكلهللكL،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]3263[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4843[كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]2199[.

)3(ككعونكلملعبودك]132/13[.
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،ك ،كوحةمِلكلاقلآِن،كولاسرطةن،كوقّدمكلملسنَّ ثمكإنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمجعكيفكهذلكلحلديثكبنيكلملسنِّ
حةملك تعّظُمك ك امك لملسنَّ وعّظِمك ولحلة م،ك ولالئيسك لاسرطةنك توّقُلك ك امك لملسنَّ وّقْلك يقول:ك  أنهك

لاقلآنكلحلةذق.ك

وعنكأنسكIكقةل:

كملسو هيلع هللا ىلص: »ليَس منيّا مْن ملْ  كملسو هيلع هللا ىلص،كفأبطَأكلاقوُمكع ُهكأْنكيوّسعولكاُه،كفقةَلكلا ّبيُّ جةَءكميٌخكيليُدكلا ّبيَّ
ْر كبرينا«)1).  يرحْم صغرينا، ويوقيّ

ويفكروليا:ك»مْن ملْ يرحْم صغرينا، ويعرْف حقَّ كبرينا، فليَس منيّا«)2). 

»فليَس منيّا«كأْي:كايَسكعىلكطليقت ة،كوهَوك  ةيٌاكعِنكلاّتربئا؛كحيثكإنهكملسو هيلع هللا ىلصكترّبأكمنكأنكيكونولك
لاكبري،كوايسكمنكلملجتشعكلملسرمكمنكملكيوّقلكمشةخيهك إذكايسكلملسرمكمنكالكحيرتمك منكحزبه؛ك

وأ ةبلهكمنكلملس ني.

وقواه:ك»ويعرف حقَّ كبرينا«كأْي:كبامكيستحّقُهكمَنكلاّتعظيمكولاّتبجيل.

لاكبريك لالعتدلءكعىلك أنك ايقّلرك لاكبري«؛ك »يوقلك قول:ك منك أبرغك كبرينا«ك ْر  »يوقيّ وقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك
كإايه،ك بةاقول،كأوكلافعل،كأوكلإلمةرة،كهوكلعتدلٌءكعىلكج ةبكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاذيكنسَبكلملسنَّ

ولنتسبكإايه،كبقواهك»كبرينا«.

ولذلك كان الصحابة يعرفون لكبار الّسنِّ قدرهم: 

ذ لكلبنك ثريكعنكطرحاكبنكعبيدكلهللكقةل:كخلجكعشلكايرًاكيفكسولدكلاريلكفدخلكبيتًة،كفرامك
أصبحُتكذهبُتكإىلكذاككلابيت،كفإذلكعجوزكعشيةءكمقعدٌة.

فقرُتكهلة:كمةكبةُلكهذلكلالجلكيأتيِك؟

فقةات:كإنهكيتعةهدينكمّدةك ذلكو ذل،كيأتي يكبامكيصرح ي،كوخيلُجكع يكلألذى)3).

)1(ككرولهكلارتمذيك]1919[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2196[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4943[كعنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلو،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]6540[.

)3(ككلابدلياكولا هةياك]153/7[.
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كعولركلملجتشعةتك كورعةياكلملس نيكتأيتكاتبنّيَ ومثلكهذهكلاّصوركلملرشقاكيفكمعةمراك بةِركلاّسنِّ
غريكلإلسالميا،كحيثكتطةاع ةكلألخبةُركبنيكحنيكوآخلكعامكحيدُثكابعضكلملس نيكه ةك،كومدىك

لاعزااكلاتيكيعيشونكفيهة.

ذ لتكإحدىكلاتقةريلكأنكحقوقكلملس نيكم تهكاكيفكمتىكأنحةءكلاعةمل،كوأهنمكيعةنونكمنك
لإلمهةلكولافقل،كوأنكأعدلدلك بريةكم همكتعيشكدونكمعةشكأوكدخلكم تظم.ك

لملس نيك أنك دواا،ك 32ك ومشلك 2002«ك عةمك لاعةملك يفك لملس نيك »حةااك بع ولنك تقليلك ففيك
حملومونكمنكلالعةياكلاصحياكولاتعريم،كوأنكلحلكومةتكوصةنعيكلاقللركيتجةهروهنمكفيجدونك

أنفسهمكمعزوانيكعنكلملجتشع.ك

وقةلكأحدكمعّديكلاتقليل:» أنككحنيكتبرغكلاستنيكالكتعةملك إنسةنك«.

كبدعوىكعدمكجدولهم! بلكإنكبعَضكقسةِةكلاقروبكيطةابونكبةاتخّرصكمنك بةركلاّسنِّ

وممةكيزيدكلملشكراكتعقيدًلكأنكعددكلملس نَّيكيفكلاعةملكيفكتزليٍدكمستشل.ك

إحصةئيةتكلملس نَّيكعةملّيًة:كتشرُيكلإلحصةئّيةُتكلاّسكةنياكإىلكأنكلاقلنكلاعرشينكمهدكزيةدًةك
1400هـ/ك عةمك يفك لملس نَّيك نسباك وصرْتك فقدك لاعةمل،ك دولك معظمك يفك لملس نيك أعدلدك يفك  بريًةك

1980مكإىلك376كمريونكنسشاكيفكلاعةمل.

وقفزكلاعددكإىلك427كمريونكنسشاكيفكعةمك1410هـ/ك1990م،كوب سباك8،80ك%كمنكسكةنك
لاعةمل،كو ذاككلرتفعكيفكعةمك1420هـ/2000م؛كايصلكإىلك590كمريونكنسشا.

لاعةملك جيدك وأنك 1440هـ/2020م،ك عةمك نسشاك مريونك 1171ك إىلك يتضةعَفك أنك ويتوّقُعك
نفسُهكويفكسكةنهك25%كمنكلملس نَّي)1). 

جتُدك واذاكك لاوفيةِت؛ك و ثلِةك لملولايد،ك عدِدك اقّرِاك تشيخ؛ك لآلنك لألوربّيَاك لملجتشعةِتك إنك

لاشبةَبكع دهمكقريال.

.(http://fac.ksu.eDu.sa/assaLManea/pubLIcatIons(ككمنكموقعك)1(
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هذلكبخالفكجمتشعةت ةكلإلسالمّيِاكفتجدكنسبَاكلاشبةبكفيهةكعةايًاكنظلةكاكثلِةكلملولايد.

كحي امكيلوَنكعقوَقكلألب ةءكاآلبةء،كوإمهةَلكلملجتشِعكهلمكيقواون:كملةذلكن جُبك إنك بةركلاّسنِّ
إذلك ةنكهذلكهوكجزلءنةكمنكأب ةئ ةكيفكلا هةيا؟

! إنكلاكرَبكأوىفكا ةكم همكوأنفُع،كفرتبيُاكلاكرِبكأوىلكمنكتلبياكلالبِنكلاعةقِّ

واذلكنجُدكمنكلحتفةئهمكبةاكالبكوحبهمكارتبيتهةكلاعجَبكلاعجةَب.

ويرت ونك اركالب،ك وبدالتك اركالب،ك وف ةدَقك اركالب،ك مستشفيةٍتك لاغلبك يفك ف جدك
أطفةلكلابرشكيقترهمكلجلوعكولمللض!ك

كلاتعةايِمك كيفكجمتشعةت ةك–إالكلاقريل-كلالحرتلَمكولاتبجيَلكيفكظلِّ وبفضلكلهللكيرقىك بةُركلاّسنِّ
كعىلكإ للمهم،كوبّلهم. لإلسالمّيِاكلاللقيِاكلاتيكحتثُّ

كع دنةكحي امكيدخُلكلملستشفىكجتُدكأوالدُهكيت ةوبوَنكعىلكخدمته،كوزيةرلته،كبلك إنك برَيكلاسنِّ
الكيكةدونكيرت ونهكحلظا.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقّدُر كرَب سّنهم، وضعفهم، فيكون هو املبادَر للذهاب إليهم:

فراّمكدخَلكملسو هيلع هللا ىلصكمكاكفةحتًةكودخلكلملسجدكلحلللمكأتةهكأبوكبكلكلاصديقكبأبيهكأيبكقحةفاكيعوده،ك
يَخ يف بيتِه حتيّى أكوَن أنا آتيِه فيِه«. فراّمكرآُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»هاليّ تركَت الشيّ

كأْنكيشيَشكإايَككمْنكأْنكتيَشكأنَتكإايِه. قةَلكأبوكبكٍل:كيةكرسوَلكلهللكهَوكأحقُّ

كمسَحكصدرُهكوقةَلكاُه:ك»أسلْم«كفأسرَم)1).  قةَل:كفأجرسُهكبنَيكيديِه،كثمَّ

ويفكهذلكلحلديثكعّدُةكجولنَبكمنكتقديلكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكهلذلكلاشيخكلاكبري،كومنكذاك:

أنهكأرلَدكأنكيأتيُهكب فسهكإىلكبيته،كوأنهكأجرسُهكبنيكيديه،كويفكهذلكمنكلاتكليمكمةكفيه،كثمكمسَحك

عىلكصدره.

)1(ككرولهكأمحدك]27001[كوقةلكلهليثشي:كرجةاهكثقةت،كوحس هكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]7164[.
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وكان حيسُن استقباهلم:

وقدكسبقكمع ةكقصُاكلستقبةاهكارعجوِزكلاتيك ةنتكصديقًاكخلدجيَا،كوأهنةكمّلةكدخرْتكعريهكقةلك

هلة:ك»كيَف أنتْم، كيَف حالكْم، كيَف كنتْم بعدنا؟«. 

قةاتكعةئشا:كيةكرسوَلكلهللكتقبُلكعىلكهذِهكلاعجوِزكهذلكلإلقبةَل!

ا كانْت تأتينا زماَن خدجيَة، وإنَّ حسَن العهِد مْن اإليامِن«)1).  فقةَل:ك»يا عائشُة، إنيّ

هذهك كملسو هيلع هللا ىلصك لا بيُّ بهك عةملك لاذيك لاتعةمُلك وهذلك أحولهلة،ك عنك وسأَلك لستقبةهلة،ك أحسَنك فقدك

كمةك ةنكعريهكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمنكحسِنكلألخالِق،كوحسِنكلملعةمرِا. كيبنّيُ لاعجوَزكلاكبريَةكيفكلاّسنِّ

وكان ميازحهم:

وتقدمكقليبةكحديثكلاعجوزكلاتيكأتتكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكفقةات:كيةكرسولكلهللكلدعكلهللكأنكيدخر يك

لجل ا.ك

فقةل:ك»يا أم فالن إن اجلنة ال تدخلها عجوز«.

قةل:كفقةل:ك»أخربوها أنا ال تدخلها وهي عجوز؛ إن اهلل تعاىل يقول: ]ڻ ڻ ڻ  ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ[ك]لاولقعا:37-35[)2).

وكان يطمعهم يف رمحة الله وال يقنطهم منها:

كملسو هيلع هللا ىلصكميٌخك برٌيكيّدعُمكعىلكعصًةكاُه. عْنكعشلوكبِنكعبسَاكقةَل:ك»جةَءكرجٌلكإىلكلا ّبيِّ

كيلكغدرلٍتكوفجللٍت)3)كفهْلكيغفُلكيل؟ك فقةَل:كيةكرسوَلكلهللكإنَّ

)1(ككأخلجهكلحلة ُمكيفكلملستدركك]40[كوصححه،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]216[.
)2(ككرولهكلارتمذيكيفكلاشامئلك]ص199[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2987[.

)3(ككلافجللت:كمجعكفجلة،كوهيكلمللةكمنكلافجور،كوهوكلسمكجةمعكاكلكرش.
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قةَل:ك»ألسَت تشهُد أْن ال إلَه إاليّ اهلل؟«.

قةَل:كبىل،كوأمهُدكأّنَككرسوُلكلهلل.

قةَل:ك»قْد غفَر لَك غدراتَك وفجراتَك«)1). 

ويفكروليا:كفةنطرقكوهوكيقول:كلهللكأ ربكلهللكأ رب)2). 

وكان من وصيته ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه يف الغزو: أال يقتل كبري السن، إال أن تكون له معونة يف القتال:

عنكبليدَةكبنكلحلصيبكIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكبعَثكرسّيًاكيقوُل:ك»ال تقتلوا 
شيخًا كبريًا«)3). 

قال الطحاوي:ك»لا ّهُيكمْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكقتِلكلاّشيوِخكيفكدلِركلحللِبكثةبٌتكيفكلاّشيوِخك
لّاذيَنكالكمعونَاكهلْمكعىلكيشٍءكمْنكأمِلكلحللِب،كمْنكقتةٍل،كوالكرأٍي.

وحديُثكدريٍد)4)كعىلكلاّشيوِخكلّاذيَنكهلْمكمعونٌاكيفكلحللِبك امك ةَنكادريٍد،كفالكبأَسكبقترهْم،ك
كلاقتةَلك كمْنك ثرٍيكمَنكلاقتةِل،كواعلَّ كترَككلملعونَاكلّاتيكتكوُنكم هْمكأمدُّ وإْنكملْكيكونولكيقةتروَن؛كألنَّ

الكيرتئُمكملْنكيقةتُلكإاّلكهبة،كفإذلك ةَنكذاَكك ذاَك؛كقترول.

ولاّدايُلكعىلكذاَككقوُلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكحديِثكربةٍحكأخيكح ظرَاكيفكلمللأِةكلملقتواِاك»ما 
كانْت هذِه تقاتُل«)5)كأْي:كفالكتقتُل،كفإهنّةكالكتقةتُل،كفإذلكقةترْتكقترْت،كولرتفعِتكلاعّرُاكلّاتيكهلةك

م َعكمْنكقترهة.
ويفكقترهْمكدريَدكبَنكلاّصّشِاكارعّرِاكلّاتيكذ لنةكدايٌلكعىلكأّنُهكالكبأَسكبقتِلكلمللأِةكإذلك ةنْتكأيضًةك

)1(ككرولهكأمحدك]18939[،كوقةلكلألرنؤوط:كحديثكصحيحكبشولهده.
)2(ككرولهكلبنكأيبكلادنيةكيفكحسنكلاظنكبةهللك]144[.

)3(ككرولهكلاطحةويكيفكرشحكمعةينكلآلثةرك]5184[،كوأمةركإىلكتصحيحه.
)4(ككأي:كلاذيكفيهكقتلكدريد،كوقدك ةنكميخًةكفةنيًة.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2669[،كولبنكمةجاك]2842[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]701[.
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ذلَتكتدبرٍيكيفكلحللِبك ةاّشيِخكلاكبرِيكذيكلاّلأِيكيفكأموِركلحللِب،كفهذلكلّاذيكذ لنة،كهَوكلّاذيك
يوجبُهكتصحيُحكمعةينكهذِهكلآلثةِر«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقدمهم يف أمور كثرية:

منك رجالنك وجةءك بخيربك قتلك لاذيك لالجلك قصاك ففيك لاكالم:ك يفك تقديشهمك ذاكك ومنك
قومهكايكرامكرسولكلهللكيفكأمله:كفةنطرَقكعبُدكلاّلمحِنكبُنكسهٍلكوحمّيصُاكوحوّيصُاكلب ةكمسعوٍدكإىلك

«كوهَوكأحدُثكلاقوِمكفسكَت،كفتكّرام)2). ْ ْ كربيّ كملسو هيلع هللا ىلص،كفذهَبكعبُدكلاّلمحِنكيتكّرُمكفقةَل:ك»كربيّ لا ّبيِّ

 .(3( «كأي:كقّدِمكلاكبرَيكلاّسنِّ »كربيّ كربيّ

وتقديشهمكيفكلاسقةيا:كأخلَجكأبوكيعىلكعنكلبنكعبةسكقةَل:ك» ةَنكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكإذلكسقىك
قةَل:ك»ابدءوا بالكبرِي«كأْوكقةَل:ك»باألكابِر«)4). 

وتقدميهم يف اإلمامة:

كIكقةَل:كقةَلكا ةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يؤمُّ القوَم أقرؤهْم لكتاِب  عْنكأيبكمسعوٍدكلألنصةريِّ
هْم أقدمهْم هجرًة، فإْن كانوا يف اهلجرِة سواًء  اهلل وأقدمهْم قراءًة، فإْن كانْت قراءهتْم سواًء فليؤميّ

هْم أكربهْم سنيًّا«)5).  فليؤميّ

وتقدميهم يف البدء بالسالم عليهم:

غرُي عىل الكبرِي، واملارُّ عىل القاعِد،  ُم الصيّ كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل: »يسليّ عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ

والقليُل عىل الكثرِي«)6). 

)1(ككرشحكمعةينكلآلثةرك]224/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3173[كومسرمك]1669[.

)3(ككفتحكلابةريك]177/1[.
«.كفتحكلابةريك]87/10[. )4(ككرولهكأبوكيعىلك]2425[،كوقةلكلبنكحجل:ك»س دهكقويٌّ

)5(ككرولهكمسرمك]673[.
)6(ككرولهكلابخةريك]6231[،كومسرمك]2160[.



تعامالت النبي 810

وتقدميهم يف اإلعطاء:

ُك بسواٍك، فجذبني رجالِن  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»أراين يف املناِم أتسويّ عنكلبنكعشلكLكأنَّ

. فدفعتُه إىل األكرِب«)1).  ْ واَك األصغَر منهام فقيَل يل: كربيّ أحدمها أكرُب مْن اآلخِر، فناولُت السيّ

كيفكلاطعةمك كيفكلاسولك،كو ذاككي بغيكتقديمكذيكلاسنِّ قال ابن بطال:ك»فيه:كتقديمكذيكلاسنِّ

ولارشلبكولاكالمكولمليشكولاكتةبكو لكم زاا؛كقيةسًةكعىلكلاسولككولستدالالكمنكقواهك»ملسو هيلع هللا ىلص«ك

«كيليد:كايتكّرِمكلأل رُب،كوهذلكمنكبةبكأدبكلإلسالم.ك ْ ْ كربيّ حلويصاكوحميصا:ك»كربيّ

كأوىلكيفك لكيشٍءكمةكملكيرتّتِبكلاقوُمكيفكلجلروس،كفإذلكتلّتبولك وقال املهليّب:كتقديمكذيكلاّسنِّ

فةاس اكتقديمكلأليشنكفةأليشنكمنكلالئيسكأوكلاعةمل،كعىلكمةكجةءكيفكحديثكرشبكلاربن«)2). 

قال ابن حجر:ك»وهَوكصحيٌح«)3). 

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأيَتكبرشلٍبكفرشَبكم ُهكوعْنكيشي ِهك كIكأنَّ فعْنكسهِلكبِنكسعٍدكلاّسةعديِّ

غالٌمكوعْنكيسةرِهكلألميةُخ.

فقةَلكارغالِم:ك»أتأذُن يل أْن أعطَي هؤالِء«.

فقةَلكلاغالُم:كالكولهللكيةكرسوَلكلهللِّ،كالكأوثُلكب صيبيكم َككأحدًل.

قةَل:كفتّرُه)4) رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكيدِه)5). 

قال النووي: »وفعَلكذاَككأيضًةكتأّافًةكاقروِبكلألميةخ،كوإعالمًةكبوّدهْمكوإيثةرك للمتهْمكإذلك

)1(ككرولهكمسرمك]2271[.
)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىكالبنكبطةلك]364/1[.

)3(ككفتحكلابةريك]357/1[.
)4(ككأي:كوضعهكيفكيدهكودفعهكإايه.

)5(ككرولهكلابخةريك]2319[كومسرمك]2030[.
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كلأليشنكأحّق،كوالكيدفعكإىلكغريهك ملْكت عكم هةكس ّا،كوتضّشَنكذاَككأيضًةكبيةنكهذِهكلاّس ّا،كوهَيكأنَّ

إاّلكبإذنِه،كوأّنُهكالكبأسكبةستئذلنِه«)1). 

فتقديمكلاكبريكخمصوصكبامكإذلكملكيكنكلحلقكاغريهم.

كا ةك يفك ةنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكيقّدُمكلاكبرَيكعىلكلاصغرِي؛كوذاككملةكاهكمنك فشنكهذهكلألحةديثكيتبنّيُ

. ،كوملةكاهكمنكلخلربِةكولملعلفِاكأ ثلكمنكغريهكمنكحدثةءكلاّسنِّ لحلقِّ

وتقديشهكاركبريكفيهكإمعةركبتكليشه،كوعدمكإهةنته؛كألنكلاصغريكع دمةكيتقّدمكعىلكلاكبريك

سيتأّثلكلاكبري،كفرذاككأملكلالسولكملسو هيلع هللا ىلصكبأنكيقّدَمكلاكبرُي.

وكان خيفف عنهم يف كثري من األحكام الرشعية:

فمن ذلك: ترشيعه االستنابة عن الكبري يف احلج إذا ضعف عن احلج بنفسه: 

كفليضَاكلهللك عِنكلبِنكعّبةٍسكLكقةَل:كجةءْتكلملأٌةكمْنكخثعَم،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإنَّ

كع ُه؟ كأدر ْتكأيبكميخًةك بريًلكالكيثبُتكعىلكلاّللحرِاكأفأحجُّ عىلكعبةدِهكيفكلحلجِّ

قةَل:ك»نعْم«)2). 

ومن ذلك: إعفاؤه من الصيام يف الكفارة؛ لضعفه، واالنتقال إىل اإلطعام: 

يلك فقةَلك قةات:ك لاصةمتك بنك أوسك زوجهةك م هةك ظةهلك لاتيك ثعرباك ب تك يفكحديثكخوااك

رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »مريِه، فليعتْق رقبًة«.

قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكع دُهكمةكيعتُق.

قةَل:ك»فليصْم شهريِن متتابعنِي«.

)1(ككرشحكصحيحكمسرمك]201/13[
)2(ككرولهكلابخةريك]1513[كومسرمك]1334[.
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قةاْت:كفقرُت:كولهللكيةكرسوَلكلهللكإّنُهكميٌخك برٌيكمةكبِهكمْنكصيةٍم.

قةَل:ك»فليطعْم ستيّنَي مسكينًا وسقًا مْن متٍر«.

قةاْت:كقرُتكولهللكيةكرسوَلكلهللكمةكذلَككع دُه.

ا سنعينُه بعرٍق مْن متٍر«. قةاْت:كفقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فإنيّ

قةاْت:كفقرُت:كوأنةكيةكرسوَلكلهللكسأعي ُهكبعلٍقكآخَل.

ِك خريًا«. قي عنُه، ثمَّ استويص بابِن عميّ قةَل:ك»قْد أصبِت، وأحسنِت، فاذهبي، فتصديّ

قةاْت:كففعرُت)1). 

بالناس أن خيففوا الصالة مراعاة لكبار السن  ومن ذلك: أمره ملسو هيلع هللا ىلص األئمة الذين يصليّون 
الذين خلفهم: 

ْف؛ فإنَّ منهْم  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إذا صىليّ أحدكْم للنيّاِس فليخفيّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
ْل ما شاَء«)2).  قيَم، والكبرَي، وإذا صىليّ أحدكْم لنفسِه؛ فليطويّ عيَف، والسيّ الضيّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يذّكر كبار الّسنِّ بالله لقرب أجلهم:

 بريكلاسنكقليبكمنكلملوتكفعريهكأنكيتوب،كويستعدكارقةءكلهلل،كقةلكتعةىل:ك]ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ[ك]فةطل:37[،كقةلك

لبنكعبةس:ك»يع يكلاّشيَب«)3). 

َر أجلُه حتيّى بليّغُه ستيّنَي  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»أعذَر اهلل إىل امرٍئ أخيّ عْنكأيبكهليلَةكIكعِنكلا ّبيِّ
سنًة«)4). 

)1(ككرولهكأمحدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2087[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]671[كومسرمك]468[.

)3(ككتفسريكلبنك ثريك]493/6[،كوعرقهكلابخةريكيفك تةبكلالقةقكمنكصحيحه.
)4(ككرولهكلابخةريك]6056[.
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كيلكيفك يبَقكاُهكلعتذلٌر،ك أْنكيقوَل:كاْوكمدَّ أّنُهكملْك »أعذَر اهلليّ«كلإلعذلُر:كإزلاُاكلاعذِر،كولملع ى:ك
لألجِل؛كافعرُتكمةكأملُتكبِه.

يقةُل:كأعذَركإايِهكإذلكبّرغُهكأقىصكلاغةيِاكيفكلاعذِر،كومّك ُهكم ُه.

اُهك ي بغيك اُه،كفالك لّاذيكحصَلك بةاعشِلك لاّطةعِاكمَعكتّك ِهكم هةك تلِكك اُهكعذٌركيفك يكْنك وإذلكملْك
حي ئٍذكإاّلكلالستغفةُر،كولاّطةعُا،كولإلقبةُلكعىلكلآلخلِةكبةاكّرّيا)1).

قاَل ابن بطيّال: »أي:كأعذركإايهكغةياكلإلعذلركلاذيكالكإعذلَركبعده؛كألنكلاستنيكقليبكمنك
كلإلنةبِا،كولخلشوِع،كولالستسالِمكهللكتعةىل،كوتلّقِبكلمل ّيِاكواقةِءكلهللكتعةىل. معرتككلاعبةد،كوهوكسنُّ

فهذلكإعذلٌركبعَدكإعذلٍركيفكعشِلكلبنكآدم؛كاطفًةكمنكلهللكاعبةدهكحنيكنقرهمكمنكحةااكلجلهلكإىلك
حةااكلاعرم،كوأعذركإايهمكمّلًةكبعدكأخلى،كوملكيعةقبهمكإالكبعدكلحلججكلاالئحاكلملبّكتاكهلم«)2). 

وكان حيّذرهم من احلرص عىل احلياة، ومجع املال:

يِخ شابٌّ عىل حبِّ اثنتنِي: طوِل احلياِة،  كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»قلُب الشيّ كلا ّبيَّ عنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
وكثرِة املاِل«)3). 

كلاّدنية،كوطوِلكلألمِل«. ولفظ البخاري:ك»الكيزلُلكقرُبكلاكبرِيكمةّبًةكيفكلث تنِي:كيفكحبِّ

كارامِلكحمتكمكيفكذاَكك ةحتكةِمكقّوةكلاّشةّبكيفكمبةبِه)4).  كقربكلاّشيخك ةملكلحلبِّ ومع ةُه:كأنَّ

اثنتاِن:  منُه  وتشبُّ  آدَم،  ابُن  »هيرُم  قةل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك كرسوَلك أنَّ Iك مةاكك بنك أنِسك وعْنك
احلرُص عىل املاِل، واحلرُص عىل العمِر«)5). 

)1(ككفتحكلابةريك]240/11[.
)2(ككرشحكصحيحكلابخةرىكالبنكبطةلك]153/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6420[،كومسرمك]1046[كولارفظكاه.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]138/7[.

)5(ككرولهكلابخةريك]6421[،كومسرمك]1047[،كولارفظكاه.
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«كأْي:كي شوكويقوىك»منُه«كأْي:كمْنكأخالقِهك»احلرُص  »هيرُم«كأْي:كيشيُبكويضعُفك»ويشبُّ

عىل املاِل«كأْي:كمجعِهكوم عِهك»واحلرُص عىل العمِر«كأْي:كطواِه)1). 

كذاَكك :ك»يفكهذلكلحلديِث:ك للهُاكلحللِصكعىلكطوِلكلاعشِل،كو ثلِةكلملةِل،كوأنَّ  قاَل القرطبيُّ

ايَسكبشحشوٍد.ك

كلألميةِءكإىلكلبِنكآدَمكنفسُه،كفهَوكرلغٌبكيفك كأحبَّ ولحلكشُاكيفكلاّتخصيِصكهبذيِنكلألمليِن:كأنَّ

كلملةَل؛كألّنُهكمْنكأعظِمكلألسبةِبكيفكدولِمكلاّصّحِاكلّاتيك كاذاَككطوَلكلاعشِل،كوأحبَّ بقةئهة،كفأحبَّ

كحّبُه،كورغبتُهكيفكدولمِه«)2).  كبقلِبكنفةِدكذاَك،كلمتدَّ ي شُأكع هةكغةابًةكطوُلكلاعشِل،كفكّرامكأحسَّ

وعدَّ الذنب من الرجل الكبري يف الّسنِّ أعظَم من غريه:

القيامِة، وال  يوَم  اهلل  يكليّمهْم  »ثالثٌة ال  قةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  قةَل:ك Iك أيبكهليلَةك عْنك

اٌب، وعائٌل مستكرٌب«)3).  يهْم، وال ينظُر إليهْم، وهلْم عذاٌب أليٌم: شيٌخ زاٍن، وملٌك كذيّ يزكيّ

ففيكهذلكلحلديث:كوعيٌدكمديٌدكارّشيخكلاّزلين،كولملرككلاكّذلِب،كولاعةئلكلملستكرب.

كولحدكم هُمكلاتزَمكلملعصياكلملذ ورةكمَعكبعدهةكم ُه،كوعدمكرضورتهكإايهة،ك ك لَّ وسببه:كأنَّ

وضعفكدولعيهةكع ده;كوإْنك ةَنكالكيعذركأحٌدكبذنٍب،كاكْنكمّلةكملْكيكْنكإىلكهذِهكلملعةيصكرضورةك

كلهللّكتعةىل،كوقصدك مزعجا،كوالكدولعيكمعتةدةكأمبَهكإقدلمهْمكعريهةكلملعةندَة،كولالستخفةفكبحقِّ

معصيتهكالكحلةجٍاكغريهة)4). 

)1(ككحتفاكلألحوذيك]520/6[.
)2(ككفتحكلابةريك]241/11[.

)3(ككرولهكمسرمك]107[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]117/2[.
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وكان ينهاهم عن إزالة الشيب:

ُه نوُر  كملسو هيلع هللا ىلصكهنىكعْنكنتِفكلاّشيِبكوقةَل:ك»إنيّ كلا ّبيَّ عْنكعشلوكبِنكمعيٍبكعْنكأبيِهكعْنكجّدِهكأنَّ
املسلِم«)1). 

يَب، ما مْن مسلٍم يشيُب شيبًة يف اإلسالِم إاليّ كانْت لُه نورًا يوَم القيامِة«. ويفكروليا:ك»ال تنتفوا الشيّ

ويفكروليا:ك»إاليّ كتَب اهلل لُه هبا حسنًة وحطَّ عنُه هبا خطيئًة«)2).

القيامِة،  ُه نوٌر يوَم  يَب؛ فإنيّ »ال تنتفوا الشيّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك Iكأنَّ وعْنكأيبكهليلَةك
ومْن شاَب شيبًة يف اإلسالِم كتَب لُه هبا حسنٌة، وحطَّ عنُه هبا خطيئٌة، ورفَع لُه هبا درجٌة«)3). 

وكان حيّثهم عىل تغيري الشيب:

عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكقةَل:كأيَتكبأيبكقحةفَاكعةَمكلافتِح،كورأسُهكوحليتُهكمثُلكلاّثغةِمكأْوك
وا هذا بيشٍء«)5).  لاّثغةمِا)4)،كفأمَلكبِهكإىلكنسةئِهكوقةَل:ك»غرييّ

وحيلمكخضةبهك أْوكمحلة،ك بصفلٍةك ولمللأةك ارّلجِلك لاّشيبك كخضةبك »يستحبُّ النووي:ك قال 
واد«)6).  بةاّسولِدكاقواِهكملسو هيلع هللا ىلص:ك»واجتنبوا السيّ

يصبغوَن؛  ال  والنيّصارى  اليهوَد  »إنَّ  قةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوَلك ك أنَّ Iك هليلَةك أيبك وعنك

فخالفوهْم«)7). 

)1(ككرولهكلارتمـذيك]2821[،كولا سـةئيك]5068[،كولبـنكمةجـاك]3721[،كوقةلكلألابـةين:ك»صحيحكاغريه«.ك
صحيحكلارتغيبكولارتهيبك]2091[.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]4202[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7463،ك5760[.
)3(ككرولهكلبنكحبةنك]2985[كوقةلكلألابةين:ك»حسنكصحيح«.كلاتعريقةتكلحلسةنك]329[.

)4(ككهَوكنبتكأبيُضكلاّزهلكولاّثشِلكيشّبهكبِهكلاّشيب.كلا هةياك]214/1[.
)5(ككرولهكمسرمك]3924[.

)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]80/14[.
)7(ككرولهكلابخةريك]3462[،كومسرمك]2103[.
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ولملللدكبِهكصبغكميبكلاّرحياكولاّلأس،كوالكيعةرضُهكمةكورَدكمَنكلا ّهيكعْنكإزلااكلاّشيب؛ك
كلاّصبغكالكيقتيضكلإلزلاا)1).  ألنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]499/6[.
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وامتنانًا ح��بيّ��ًا،  القلُب  آلب������اٍء ل��ن��ا هب����ُم اف��ت��خ��اُريفيُض 

شرفنا وب��ه��ْم  ننتمي،  ي��اُرإل��ي��ه��ْم  وق���ْد ع��م��رْت ب��آب��ائ��ي ال��ديّ

دعاهْم ن��ي��ا  ال��ديّ م��َن  ل��ي  التيّجاُروخ��ي��ٌر  رب���َح  م��ا  خ��رُي  ف��ذل��َك 

منيّا ��ي��ِب  ب��ال��شيّ نبييّنا  ��ره��ْم، وح���قَّ هل���ْم وق���اُروص����اُة  ن��وقيّ

ره���ْم ك��أنيّ��ه��ُم م��ل��وٌك ���ُم ص��غ��اُري���ق���ديّ وي���رمح���ه���ْم ك���أنيّ

م��ه��ْم ل��س��نيّ��ه��ُم اح��ت��رام��ًا ��داُري��ق��ديّ ال��صيّ قومهُم  ب��نِي  م��ْن  هل��ْم 

وحييّا ل��ه��ْم  ه��شَّ  ج����اءوُه  اجل���واُرإذا  بمجلسِه  هل��ْم  وط���اَب 

بلطٍف  وضاحكهْم  ول����ذَّ هل���ْم ب��م��زح��ت��ِه احل����واُرومازحهْم 

خيٍر ك���لِّ  م��واس��َم  ف��ه��ْم  ل��ي��ب��ت��دروُه، واخل����رُي اب��ت��داُري��ع��ريّ

عنهْم ال��ل��ه  بعفِو  واالن��ك��س��اُرويطمعهْم  امل��ت��اُب  ص��حَّ  إذا 

ويعفو إساءتهْم  ع��ْن  اق��ت��داُرويصفُح  م��ع��ُه  م��ا  العفِو  وخ���رُي 

يسٌر ي��ُن  وال��ديّ عنهُم،  ُف  الكباُريخفيّ باليرِس  ال��نيّ��اِس  وأوىل 

نصوحًا رهْم  يحذيّ جشٍع  ��ُظ واحل����ذاُروم��ْن  ل��ق��ْد ن��ف��َع ال��تيّ��ي��قيّ

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الصغار 

كعىلكرمحتهم،كولاشفقِاكعريهم،كوهوكلاقةئلكملسو هيلع هللا ىلص:  كملسو هيلع هللا ىلصكمديَدكلالهتاممكبةألطفةل،كحيثُّ ك ةنكلا ّبيُّ

»ليَس منيّا مْن ملْ يرحْم صغرينا«)1). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرحم الطفَل ويشفُق عليه ولو كان ولد زنا:

فرامكجةءتهكلاغةمدياكلاتيكزنتكردهةكحتىكترد،كفرامكوضعتكوجةءتكقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:»إذًا ال نرمجها 

وندُع ولدها صغريًا ليَس لُه مْن يرضعُه«.

كلهللِّ)2).  كرضةعُهكيةكنبيَّ فقةَمكرجٌلكمْنكلألنصةِركفقةَل:كإيلَّ

وكان من هديه مع الصغار: تربيكهم، وحتنيكهم، والّدعاء هلم.

فكةنكملسو هيلع هللا ىلصكيؤتىكبةاصبيةن،كفيرّبككعريهم،كوحي ّكهم،كويدعوكهلم،كو ةنكلاصحةباكرضولنك

عريهمكإذلكواَدكهلمكمواوٌد؛كأتولكبهكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكلاتامسًةكاررب ا.ك

)3)كفأتيُتكلملدي َا،ك عْنكأسامَءكJكأهّنةكمحرْتكبعبِدكلهللكبِنكلاّزبرِيكقةاْت:كفخلجُتكوأنةكمتمٌّ

ف زاُتكبقبةٍء،كفوادتُهكبقبةٍء.

)1(ككرولهكلارتمذيك]1920[كعنكعبدكلهللكبنكعشلوكL،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5444[.
)2(ككرولهكمسرمك]1695[.

)3(ككأْي:كمقةربٌاكاروالدِة.
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كتفَلكيفكفيِه،كفكةَنك كدعةكبتشلٍة،كفشضغهة،كثمَّ كملسو هيلع هللا ىلص،كفوضعتُهكيفكحجلِه،كثمَّ كأتيُتكبِهكلا ّبيَّ ثمَّ

كدعةكاُهكوبّلَككعريِه،كو ةَنكأّوَلك كح ّكُهكبتشلٍة،كثمَّ أّوَلكيشٍءكدخَلكجوفُهكريُقكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كثمَّ

مواوٍدكواَدكيفكلإلسالِم)1). 

كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  وعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كذهبُتكبعبِدكلهللكبِنكأيبكطرحَاكلألنصةريِّ

حنَيكواَد،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكعبةءٍةكهي ُأكبعريًلكاُه)2). 

فقةَل:ك»هْل معَك متٌر؟«.

)3)كفشّجُهكيفكفيِه،ك كفغَلكفةكلاّصبيِّ كثمَّ كيفكفيِه،كفال هنَّ فقرُت:كنعْم،كف ةواتُهكتللٍت،كفأاقةهنَّ

كيترّشظُه)4). فجعَلكلاّصبيُّ

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »حبُّ األنصاِر التيّمَر«،كوساّمُهكعبَدكلهلل)5). 

أْي:كحمبوبك لملحبوب،ك بشع ىك فةاكرسك لحلةءكو رسهةك ك التيّمر«كروَيكبضمِّ األنصار  »حبيّ 

كلألنصةركلاّتشل)6).  لألنصةركلاّتشل،كوأّمةكعىلكضّمكلحلةءكفتقديله:كلنظلولكحبِّ

وكان يسّميهم، وخيتار هلم األسامء احلسنة:

كملسو هيلع هللا ىلصكحنَيكواَد،كفوضعُهكعىلك عنكسهِلكبنكسعدكIكقةَل:كأيَتكبةمل ذِركبِنكأيبكأسيٍدكإىلكلا ّبيِّ

فخذِه،كوأبوكأسيٍدكجةاٌس.

)1(ككرولهكلابخةريك]3619[.
)2(ككأْي:كيطريهكبةاقطللِن.

)3(ككأْي:كفتحه.
)4(ككأْي:كحيّلككاسةنهكايتتّبعكمةكيفكفيِهكمْنكآثةركلاّتشل،كوأ ثلكمةكيفعلكذاَككيفكيشءكيستطيبُه.

)5(ككرولهكمسرمك]2114[.
)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]123/14[.
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كملسو هيلع هللا ىلص. كملسو هيلع هللا ىلصكبيشٍءكبنَيكيديِه)1)،كفأمَلكأبوكأسيٍدكبةب ِه،كفةحتشَلكمْنكفخِذكلا ّبيِّ فرهةكلا ّبيُّ

؟«)2). بيُّ كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»أيَن الصيّ فةستفةَقكلا ّبيُّ

فقةَلكأبوكأسيٍد:كقرب ةُهكيةكرسوَلكلهلل)3).

قةَل:ك»ما اسمُه«.

قةل:كفالٌن.

قةَل:ك»ولكْن أسمِه املنذَر«،كفساّمُهكيومئٍذكلمل ذَر)4). 

بنك لمل ذرك أبيِهك عّمك لبنك ك ألنَّ »لمل ذر«ك لملواودك هذلك لا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصك تسشياك »وسببك النووي:  قال 

عشلوك ةَنكقْدكلستشهَدكببئِلكمعونا،كو ةَنكأمريهْم،كفتفةءَلكبِه؛كايكوَنكخرفًةكم ُه«)5).

كملسو هيلع هللا ىلص،كفساّمُهكإبللهيَم،كوح ّكُهك بِهكلا ّبيَّ Iكقةل:كواَدكيلكغالٌم،كفأتيُتك وعنكأيبكموسىك

بتشلٍة،كودعةكاهكبةارب ا،كودفعهكإيّل)6).

كقواهكملسو هيلع هللا ىلصك»أحبيّ األسامء إىل اهلليّ تعاىل عبد اهلليّ  وفيِه:كلاّتسشياكبأسامِءكلألنبيةءكQ،كوأنَّ

محن«كايَسكبامنٍعكمَنكلاّتسشياكبغريمهة،كواذلكسّشىكلبنكأيبكأسيٍدكبةمل ذر)7). وعبد الريّ

)1(ككأي:كلنشغل.
)2(ككأِي:كلنقىضكمةك ةَنكمشتغاًلكبِه،كفأفةَقكمْنكذاَك،كفرْمكيَلكلاّصبّيكفسأَلكع ُه.

)3(ككأْي:كرصف ةُهكإىلكم زاه.
)4(ككرولهكلابخةريك]6191[كومسرمك]2149[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]128/14[.
)6(ككرولهكلابخةريك]5467[،كومسرمك]2145[.

)7(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]126/14[.
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وكان جيلسهم عىل حجره، وفخذه، وحيتمل ما قد يصدر منهم:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيؤتىكبةاّصبيةِن،كفيرّبُككعريهْم،كوحي ّكهْم،ك كملسو هيلع هللا ىلصكأنَّ عْنكعةئشَاكزوِجكلا ّبيِّ
كفبةَلكعريِه،كفدعةكبامٍءكفأتبعُهكبواُهكوملْكيغسرُه)1).  فأيَتكبصبيٍّ

كقيٍسكب ِتكحمصٍنكIكأهّنةكأتْتكبةبٍنكهلةكصغرٍيكملْكيأ ْلكلاّطعةَمكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك وعْنكأمِّ
فأجرسُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكحجلِه،كفبةَلكعىلكثوبِه،كفدعةكبامٍء،كف ضحُه،كوملْكيغسرُه)2). 

ففيكهذلكلحلديث:كلاّلفُقكبةألطفةِل،كولاّصرُبكعىلكمةكحيدُثكم هْم،كوعدُمكمؤلخذهتْم؛كاعدمك
تكريفهم)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يداعبهم ويالطفهم: 

كخةاٍدكب ِتكخةاٍدكJكقةاْت:كأيَتكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبثيةٍبكفيهةكمخيصٌاكسودلُء،كفقةَل:ك عْنكأمِّ
»مْن تروَن نكسوها هذِه اخلميصَة؟«،كفأسكَتكلاقوُم.

كملسو هيلع هللا ىلص،كفأابس يهةكبيدِه. كخةاٍد،كفأيَتكيبكلا ّبيُّ قةَل:كلئتوينكبأمِّ

كويقوُل:ك»يا أمَّ خالٍد هذا سنا، ويا أمَّ خالٍد  فجعَلكي ظُلكإىلكعرِمكلخلشيصِاكويشرُيكبيدِهكإيلَّ
هذا سنا«.

ولاّس ةكبرسةِنكلحلبشّيِاكلحلسُن)4). 

و ةنتكأمكخةادكمعكأهرهةكيفكهجلةكلحلبشا،كفرذاككدلعبهةكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكبرسةنكأهلكلحلبشا.ك

»أبيل وأخلقي«كتطرقكلاعلبكذاَككوتليدكلاّدعةءكبطوِلكلابقةءكارشخةطِبكبذاَك،كأْيكأهّنةك

تطولكحيةهتةكحّتىكيبىلكلاّثوبكوخيرق.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5468[،كومسرمك]286[.
)2(ككرولهكلابخةريك]223[،كومسرمك]287[.

)3(ككفتحكلابةريك]434/10[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5845[.
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قاَل اخلليل:كأبِلكوأخرْقكمع ةُه:كعْشكوخّلْقكثيةبك،كولرقعهة)1). 

قاَل البخاري:ك»ملْكتعْشكلملأةكمثلكمةكعةمْتكهذِه«)2). 

ومن مداعبته ومالطفته للصغار:

عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:ك ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيالعبكزي بكب تكأمكسرشا،كويقول:ك
»يا زوينُب، يا زوينُب«كمللرًل)3). 

قال ابن القيم:ك»وقْدكدخرْتكعريِهكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيغتسلكف ضَحكيفكوجههة،كفرْمكيزْلكمةءكلاّشبةبك
يفكوجههةكحّتىك ربْت«)4). 

كملسو هيلع هللا ىلصكيفكوجههك وقدكوقفكبنيكيديهكذلَتكمّلٍةكحمشوُدكبنكلاّليبع،كوهوكلبنكمخسكس ني،كفشجَّ
جمًّاكمنكمةءكمنكداوكيامزحهكهبة.

كملسو هيلع هللا ىلصكجمًّاكجمّهةكيفكوجهيكوأنةكلبُنكمخِسكس نَيك عْنكحمشوِدكبِنكلاّلبيِعكقةَل:ك»عقرُتكمْنكلا ّبيِّ
مْنكداٍو«)5). 

كهبةك فكةنكمنكبل اكذاككأنهكملةك ربكملكيبقكيفكذه هكمنكذ لكرؤياكلا ّبّيكإالكترككلملجا،كفعدَّ
منكلاصحةبا.

كهَوكإرسةلكلملةءكمَنكلافم،كوقيَل:كالكيسّشىكجمًّةكإاّلكإْنك ةَنكعىلكبعد. قال ابن حجر:ك»لملجُّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمَعكحمشودكإّمةكمدلعبًاكم ُه،كأْوكايبةرككعريِهكهبةك امك ةَنكذاَككمْنكمأنهكمَعك وفعرُهكلا ّبيُّ
أوالدكلاّصحةبا.ك

)1(ككفتحكلابةريك]280/10[.
)2(ككفتحكلابةريك]184/6[.

)3(ككرولهكلاضيةءكيفكلملختةرةك]1733[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2141[.
)4(ككحةمياكلبنكلاقيمكعىلكس نكأيبكدلودك]122/1[،كلالستيعةبك]1855/4[كالبنكعبدكلارب.

)5(ككرولهكلابخةريك]77[.
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لإلمةمك وزيةرةك لحلديث،ك جمةاسك لاّصبيةنك إحضةرك جولُزك لافولئد:ك مَنك لحلديثك هذلك ويفك
أصحةبهكيفكدورهْم،كومدلعبتهكصبيةهنْم«)1). 

ومن ذلك أيضاً مالعبته لطفل فطيٍم:

كملسو هيلع هللا ىلصكأحسَنكلا ّةِسكخرقًة،كو ةَنكيلكأٌخكيقةُلكاُه:كأبوك قةلكأنُسكبُنكمةاككI:ك ةَنكلا ّبيُّ
عشرٍي،كو ةنكفطياًم،كو ةَنكإذلكجةَءكقةَل:ك»يا أبا عمرٍي ما فعَل النيّغرُي«)2). 

لا ّغري:كطةئلك ةنكيرعبكبه.ك

من فوائد احلديث:

فيه:كجولُزكتك ياكمْنكملْكيوادكاُه.

وفيِه:كتك ياكلاّطفل،كوأّنُهكايَسك ذبًة.

وفيِه:كجولُزكلملزلجكفيامكايَسكإثاًم.

وفيِه:كجولُزكتصغريكبعضكلملسّشيةت.

وفيِه:كجولُزكاعبكلاّصبّيكبةاعصفوِر،كوتكنيكلاويّلكإّيةُهكمْنكذاَك.

وفيِه:كجولُزكلاّسجعكبةاكالِمكلحلسنكبالك رفا.

وفيِه:كمالطفاكلاّصبيةنكوتأنيسهْم.

وفيِه:كبيةُنكمةك ةَنكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكعريِهكمْنكحسنكلخلرق،كو لِمكلاّشامئِل،كولاّتولضع.

كأّمكسريٍمكولادةكأيبكعشريكهَيكمْنكحمةرمهكملسو هيلع هللا ىلص)3).  وفيِه:كزيةرُةكلألهل؛كألنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]173/1[كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]6203[كومسرمك]2150[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]129/14[.
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وكذلك كان يداعُب أنس بن مالك:

كملسو هيلع هللا ىلص: »يا ذا األذننِي«كيع يكيامزحُه)1).  عْنكأنِسكبنكمةاٍككIكقةَل:كرّبامكقةَلكيَلكلا ّبيُّ

هذلكلاقوَلكمْنكمجرِاكمدلعبةتِهكملسو هيلع هللا ىلصكواطيِفكأخالقِه)2). 

ومن مالعبته هلم أنه كان يسابق بينهم:

كيقوُل:ك»مْن سبَق  كعبَدكلهللِّ،كوعبيَدكلهللِّ،كو ثرّيًل،كمْنكب يكلاعّبةِسكثمَّ كملسو هيلع هللا ىلصكيصفُّ فكةنكلا ّبيُّ

، فلُه كذا وكذا«. إيلَّ

قةَل:كفيستبقوَنكإايِه،كفيقعوَنكعىلكظهلِهكوصدرِه،كفيقّبرهْم،كويرزمهْم)3). 

وكان إذا مر هبم سلّم عليهم:

عنكأنِسكبنكمةاككقةَل:كأتىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكغرامٍنك]يرعبوَن[كفسّرَمكعريهم)4). 

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوأنةكأاعُبكمَعكلاغرامِن،كفسّرَمكعري ة)5).  وعْنكأنٍسكقةَل:كأتىكعيلَّ

اقدك ةنكملسو هيلع هللا ىلصكهبذهكلألسروِبكيدخُلكلارسوَركولافلحكإىلكنفوسكهؤالءكلا ةمئا،كويعطيهمك

لادفعاكلملع وياكايتعودولكحمةدثاكلاكبةركولاّلدكولألخذكولاعطةءكمعهم،كوهذلكمنكحكشتهكملسو هيلع هللا ىلص.

وكان ميسُح عىل رؤوس الصغار: 

 ةنكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيدلعُبكلألطفةل،كفيشسحكرؤوسهم،كفيشعلونكبةاعطفكولحل ةن.ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]5002[كولارتمذيك]1992[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]7909[.
)2(ككحتفاكلألحوذيك]108/6[.

)3(ككرولهكأمحدك]1839[كوقةلكيفكجمشعكلازولئدك]285/9[:كإس ةدهكحسن،كوضعفهكلألابةينكيفكلاضعيفاك]6547[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6247[،كومسرمك]2168[،كوأبوكدلودك]5202[كولازيةدةكاه.

)5(ككرولهكمسرمك]2482[.
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فعنكأنسكIكقةل:ك ةَنكرسولكلهللّكملسو هيلع هللا ىلصكيزوركلألنصةر،ك]فإذلكجةَءكإىلكدوِركلألنصةِركجةَءك
صبيةُنكلألنصةِركيدوروَنكحواُه[كفيسّرمكعىلكصبيةهنْم،كويشسحكعىلكرءوسهْم،كويدعوكهلْم)1). 

إىلك محيٍدك ب ُتك زي ُبك أّمُهك بِهك وذهبْتك ملسو هيلع هللا ىلصك ك لا ّبيَّ أدرَكك قْدك و ةَنك هشةٍمك بِنك لهللك عبِدك وعْنك
رسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةاْت:كيةكرسوَلكلهللكبةيعُه.

فقةَل:ك»هَو صغرٌي«،كفشسَحكرأسُه،كودعةكاُه)2). 

كام كان ميسح خد الطفل:

كخلَجكإىلك عْنكجةبِلكبِنكسشلَةكIكقةَل:كصّريُتكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكصالَةكلألوىل)3)،كثمَّ
أهرِه،كوخلجُتكمعُه،كفةستقبرُهكوادلٌن،كفجعَلكيشسُحكخّدْيكأحدهْمكولحدًلكولحدًل.

قةَل:كوأّمةكأنةكفشسَحكخّدي.
قةَل:كفوجدُتكايدِهكبلدًلكأْوكرحيًةك أّنامكأخلجهةكمْنكجؤنِاكعّطةٍر)4).)5) 

قال النووي:ك»ويفكمسحهكملسو هيلع هللا ىلصكلاّصبيةنكبيةنكحسنكخرقه،كورمحتهكاألطفةِل،كومالطفتهْم«)6). 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقّبُل األطفال:

»أتقّبروَنك فقةاول:ك مَنكلألعللِبكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك نةٌسك قدَمك قةاْت:ك Jك عْنكعةئشَاك
صبيةنكْم«.

)1(ككرولهكلا سةئيكيفكلاكربىك]8349[،كولاطحةويكيفكرشحكمشكلكلآلثةرك]1577[،كولازيةدةكاه،كوصححهك
لألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]460[.

)2(ككرولهكلابخةريك]2502[.
)3(ككيع يكلاّظهل.

)4(ككلّاتيكيعّدكفيهةكلاّطيُبكوحيلز.كلا هةياك]318/1[.
)5(ككرولهكمسرمك]2329[.

)6(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]85/15[.
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فقةاول:كنعْم.

فقةاول:كاك ّةكولهللكمةكنقّبُل.

محَة«)1).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وأملُك إْن كاَن اهلل نزَع منكُم الريّ

إعطاؤه ملسو هيلع هللا ىلص اهلدايا لألطفال:

وأ ربك تأثريًل،ك أ ثلك لألطفةلك نفسك عةّمًا،كويفك لابرشّياك لا فسك طّيٌبكيفك أثٌلك ارهدّيِاك ملةك ةنك
كملسو هيلع هللا ىلصكيعطيكلألطفةَلكم هةكويتحفهمكهبة. وقعًة،كفقدك ةنكلا ّبيُّ

كبةرْككا ةكيفك كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصك ةَنكيؤتىكبأّوِلكلاّثشِل،كفيقوُل:كلاّرهمَّ عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
كيعطيِهكأصغَلكمْنكحيرضُهكمَنكلاوادلِن)2).  مدي ت ة،كويفكثامرنة،كويفكمّدنة،كويفكصةع ة،كبل ًاكمَعكبل ٍا،كثمَّ

قال النووي:

»فيِه:كبيةُنكمةك ةَنكعريِهكملسو هيلع هللا ىلصكمْنكمكةرمكلألخالق،كو املكلاّشفقاكولاّلمحا،كومالطفاكلاكبةرك
كهبذلكلاّصغري؛كاكونِهكأرغبكفيِه،كوأ ثلكتطّرعًةكإايِه،كوحلصًةكعريِه«)3).  ولاّصغةر،كوخصَّ

هذِهك نكسوهةك تلوَنك مْنك فقةَل:ك بثيةٍبك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوُلك أيَتك ملةك خةادك أمك حديُثك سبقك وقدك
كملسو هيلع هللا ىلص،كفأابس يهةكبيدِه)4).  كخةاٍد،كفأيَتكيبكلا ّبيُّ لخلشيصَاكفأسكَتكلاقوُم،كقةَل:كلئتوينكبأمِّ

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً عىل تعليم الصغار وتربيتهم:

عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك  ُتكخرَفكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيومًة،كفقةَل:ك»يا غالُم، إينيّ 
خاِء يعرفَك يف  ْف إليِه يف الريّ أعليّمَك كلامٍت: احفِظ اهلليَّ حيفظَك، احفِظ اهلليَّ جتدُه جتاهَك، ]تعريّ

ِة[ إذا سألَت فاسأْل اهلل، وإذا استعنَت فاستعْن باهلل. ديّ الشيّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5998[،كومسرمك]2317[.
)2(ككرولهكمسرمك]1373[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]146/9[.
.J4(ككرولهكلابخةريك]5848[كعنكأمكخةادكب تكخةادك(
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َة لْو اجتمعْت عىل أْن ينفعوَك بيشٍء ملْ ينفعوَك إاليّ بيشٍء قْد كتبُه اهلل لَك، ولْو  واعلْم أنَّ األميّ
وَك إاليّ بيشٍء قْد كتبُه اهلل عليَك. وَك بيشٍء ملْ يرضيّ اجتمعوا عىل أْن يرضيّ

رِب عىل ما تكرُه خريًا كثريًا وأنَّ النيّرَص  حُف ]واعلْم أنَّ يف الصيّ ْت الصيّ رفعْت األقالُم، وجفيّ
رِب وأنَّ الفرَج مَع الكرِب وأنَّ مَع العرِس يرسًا[«)1).  مَع الصيّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يعلّمهم القرآن واإلميان والتوحيد: 

فتعّرش ةك فتيةٌنكحزلورٌة)2)،ك كملسو هيلع هللا ىلصكونحُنك لا ّبيِّ مَعك قةَل:ك  ّةك Iك لهللك بِنكعبِدك عْنكج دِبك
كتعّرش ةكلاقلآَن،كفةزددنةكبِهكإيامنًة«)3).  لإليامَنكقبَلكأْنكنتعّرَمكلاقلآَن،كثمَّ

تربيته ملسو هيلع هللا ىلص األوالَد عىل حسن السلوِك:

كلملالعباكولملالطفاكولاتقبيل،كبلكجتةوزتكذاككإيلك فرمكتكنكمعةمرتهكارصبيةنكتقُفكع دكحدِّ
لارتبياكلا ةفعا،كولاتوجيهكلاسديد.ك

ْم؛  عْنكأنِسكبِنكمةاٍككIكقةَل:كقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا بنيَّ إذا دخلَت عىل أهلَك فسليّ
يكْن بركًة عليَك، وعىل أهِل بيتَك«)4). 

أْي:كيكوُنكلاّسالُمكسبَبكزيةدِةكبل ٍا،كو ثلِةكخرٍي،كورمحٍا)5). 

تعليُم الطفل آداب األكل: 

عنكعشلكبنكأبىكسرشاكقةل:ك  ُتكغالمًةكيفكحجِلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كو ةنْتكيديكتطيُشكيفك

)1(ككرولهكلارتمذيك]2516[،كوأمحدك]2800[،كولازيةدتةنكاه،كوصّححهكلألابةينكبزيةدلتهكيفكلاصحيحاك]2382[.
)2(ككوهَوكلّاذيكقةرَبكلابروَغ.كلا هةياك]380/1[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]61[.كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]61[.
)4(ككرولهكلارتمذيك]2698[،كوقةل:ك»حديٌثكحسٌنكصحيٌحكغليٌب«،كوضّعفهكلألابةينكيفكضعيفكلارتمذيك

]2698[،كوقةلكيفكصحيحكلارتغيبكولارتهيبك]1608[:ك»حسنكاغريه«.
)5(ككحتفاكلألحوذيك]397/7[.



تعامالت النبي 828

لاّصحفِا،كفقةَلكيلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالُم، سمِّ اهلليَّ، وكْل بيمينَك، وكْل مميّا يليَك«كفامكزلاْتك
ترَككطعشتيكبعُد)1). 

ويفكهذلكلحلديثكأنكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصك ةنكالكيأنفكمنكلأل لكمعكلاصغري،كاك هك ةنكإذلكرأىكم همك
خمةافاكاألدِبكنصحهمكوأرمدهم.

إذا أخطأ أحدهم أرشده برفق ولني: و

فيتعةملكملسو هيلع هللا ىلصكمعكخطئهكبأسروبكتلبويكرميد،كبامكيت ةسبكوصغلكس ّه.

كقةَل:ك  ُتكغالمًةكأرميكنخَلكلألنصةِر،كفأخذوين،كفذهبولك عنكأيبكرلفِعكبِنكعشٍلوكلاغفةريِّ
كملسو هيلع هللا ىلص. يبكإىلكلا ّبيِّ

فقةَل:ك»يا غالُم، ملَ ترمي النيّخَل؟«.

قرُت:كيةكرسوَلكلهللكلجلوع.

قةَل:ك»فال ترِم النيّخَل، وكْل مميّا يسقُط يف أسفلها«.

كمسَحكرأسُهكفقةَل:ك»أشبعَك اهلل وأرواَك«)2).  ثمَّ

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يستخدُم العباراِت الرقيقة يف حمادثتهم الستاملة قلوهبم:

في ةديكلاطفلكبأحسنكأسامئه،كأوكبك يته،كأوكبوصفكحسٍنكفيه.

وكْل  اهلليّ،  سم  غالم  و»يا  كلامت«.ك أعلمك  إين  غالم،  »يا  فيقول:ك ك لاصبيَّ ي ةديك فتةرًةك
بيمينك«.

)1(ككرولهكلابخةريك]5376[،كومسرمك]2022[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]1288[كوأمحدك]19830[،كوقةل:كهذلكحديٌثكحسٌنكغليٌبكصحيٌح،كوحّس هكلحلةفظكلبنك
حجلكيفكلإلمتةعكبةألربعنيكلملتبةي اكلاسامعك]ص38[،كوقةلكلألرنةؤط:كحمتشلكارتحسني،كوضعفهكلألابةينكيفك

لإلرولءك]2518[.
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 .(1(» «؛ك امكقةلكألنسكمّلةكنزاتكآياكلحلجةب:ك»وراءَك يا بنيَّ وتةرةكي ةديهكبقواه:ك»يا بنيَّ

وقةلكعنكأب ةءكجعفلكلبنكعشهكأيبكطةاب:ك»ادعوا يل بني أخي«)2). 

وتةرًةكي ةدهيمكبةاك يا،كفيقولكارطفلكلاصغري:ك»يا أبا عمرٍي«كوقدكسبقكقليبًة.ك

فأينكهذلكمنكلاتعةملكلاغريظكلاقةسكلاذيكيالقيهك ثرٌيكمنكلألطفةلكلاصغةركلايوم؟ك

تعويد األطفال حتّمل املسؤولية: 

و ةنكيعّودهمكحتشلكلملسئواياكم ذكصغلهم؛كألهنمكأب ةءكلايومكورجةلكلاغد.

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كوأنةكأاعُبكمَعكلاغرامِن،كفسّرَمكعري ة،كفبعث يكإىلكحةجٍا،ك يقولكأنٌس:كأتىكعيلَّ
فأبطأُتكعىلكأّمي،كفراّمكجئُتكقةاْت:كمةكحبسَك؟

قرُت:كبعث يكرسوُلكلهللكحلةجٍا.

قةاْت:كمةكحةجتُه؟

. قرُت:كإهّنةكرسٌّ

كرسوِلكلهللكأحدًل. كبرسِّ قةاْت:كالَكحتّدثنَّ

أحدًلك بِهك حّدثُتك اوك ولهللك فيقول:ك لارس،ك يعلفك أنك أصحةبهك أحدك م هك يطربك مدةك وبعدك
حلّدثتَك)3). 

ك كملسو هيلع هللا ىلصكرّسًل،كفامكأخربُتكبِهكأحدًلكبعدُه،كواقْدكسأات يكأمُّ كلا ّبيُّ كإيلَّ ويفكروليا:كقةلكأنس:كأرسَّ
سريٍم،كفامكأخربهتةكبِه)4). 

)1(ككرولهكأمحدك]11958[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2957[.
)2(ككرولهكأمحدك]1753[،كوصححهكلألابةينكيفكأحكةمكلجل ةئزك]ص166[.

)3(ككرولهكمسرمك]2482[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6289[.
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كب سةِءكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلص،كوإاّلكفرْوك ةَنكمَنك كخيتصُّ كهذلكلارّسَّ قال ابن حجر:ك»قةَلكبعضكلاعرامء:ك أنَّ

لاعرمكمةكوسَعكأنسًةك تامنه«)1). 

من فوائد احلديث:

،كوأنهكعىلكرشفه،كومكةنتهكيتولضعكحتىكيسّرَمك كملسو هيلع هللا ىلص،كوتولضعهكلجلمُّ فيه:كحسُنكخرِقكلا بيِّ

عىلكلاصبيةن،كوهمكيرعبونكيفكلاسوق.

كبه،كواوك ةنكمنكلاصبيةن. كاإلنسةنكأنكيسّرَمكعىلكمنكملَّ وفيِه:كأنهكيسنُّ

كبةحلةجاكاكنكبرشطكأنكيكونكمأمونًة. وفيِه:كجولُزكإرسةِلكلاصبيِّ

كمخصكحتىكواوكألمهكوأبيه. وفيِه:كأنهكالكجيوزكاإلنسةنكأنكيبديكرسَّ

كرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلص«،كوإنامك كأحدًلكبرسِّ وفيِه:كحسُنكتلبياكأمكسريمكالب هةكحيثكقةات:ك»الكختربنَّ

قةاتكاهكذاككمعكأنهكملكخيربهة،كوملكخيربكغريهة؛كتأييدًلكاه،كوتثبيتًة)2). 

تقدير شخصّية الطفل: 

وهذهكمنكأهمكلألموركلاتيكحيتةجكإايهةكلاطفلكدلئاًم،كويغفلكع هةكلآلبةءكغةابًة.

كملسو هيلع هللا ىلصكيشعُلكلا ةمئاكبشكةنتهمكوتقديلكذلهتم،كوأهنمكيفك ثريكمنكلألمورك غريهمك فقدك ةنكلا بيُّ

منكلاكبةر،كهلمكحقوقكملعةة.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأيَتكبرشلٍبكفرشَبكم ُه،كوعْنكيشي ِهكغالم،ك كأنَّ عْنكسهِلكبِنكسعٍدكلاّسةعديِّ

وعْنكيسةرِهكأميةٌخ.

فقةَلكارغالِم:ك»أتأذُن يل أْن أعطَي هؤالِء؟«.

)1(ككفتحكلابةريك]82/11[.
)2(ككرشحكريةضكلاصةحلنيك]41/4-44[كالبنكعثيشنيكبةختصةر.
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فقةَلكلاغالُم:كالكولهلل،كالكأوثُلكب صيبيكم َككأحدًل.

قةَل:كفتّرُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكيدِه)1). 

وي ّشيك بةاللحا،ك ولاشعوَرك لا فس،ك عىلك لالعتامدك فيهك يبعثك لاطفِلك مخصّيِاك لحرتلَمك إنك
مولهبه،كيفكحنيكأنكلاتعةملكمعهكبةستخفةٍف،كولاتقريلكمنكمكةنته،كيؤّديكبهكإىلكلاعقدكلا فسّيا،ك

ولالضطللبكولاّدونّيا.ك

وكان يؤّكُد عىل أمّهّية الّصدق معهم، وعدم الكذب عليهم:

عْنكعبِدكلهللكبِنكعةمٍلكIكأّنُهكقةَل:كدعت يكأّميكيومًة،كورسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةعٌدكيفكبيت ة.

فقةاْت:كهةكتعةَلكأعطيَك.

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »وما أردِت أْن تعطيِه؟«.

قةاْت:كأعطيِهكتلًل.

فقةَلكهلةكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »أما إنيِّك لْو ملْ تعطِه شيئًا، كتبْت عليِك كذبٌة«)2). 

كمةكيتفّوهكبِهكلا ّةسكاألطفةِلكع دكلابكةءكمثاًلكبكرامٍتكهزالًكأْوك ذبًةكبإعطةِءك »يفكلحلديثكأنَّ
يشءكأْوكبتخويٍفكمْنكيشءكحللٌمكدلخلكيفكلاكذب«)3). 

فةاكذبكعىلكلاطفلكيفقدهكثقتهكبأبويه،كفي رصفكعنكلالستامعكإايهام،كويعشدكإىلكتقريدمهةك
يفكلاكذب؛كألنهكيللقُبكسروككلاكبةر،كويقتديكهبم.

لاّصدقكمعهكع دكتسريته،كأوكإضحة ه،كأوكرسدكقصصكوحكةيةتكعريه،ك فيجُبكمللعةُةك
ولاكذبكمنكأبشعكلاطبةع،كواك هكمنكأسهرهةكل تسةبًة،كوأصعبهةكعالجًة.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2451[،كومسرمك]2031[.
وتّرهكيفكيده:كأي:كوضعهكيفكيده.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]4991[كوصححهكلألابةين.
)3(ككعونكلملعبودك]229/13[.
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فينا ال��ف��ت��ي��اِن  ن��اش��ُئ  دُه أب���وُهوي��ن��ش��ُأ  ع���ىل م���ا ك����اَن ع�����ويّ

جيعرهمك وتقديلهم،ك لحرتلمهمك معك وانٍي،ك بلفٍقك لألطفةلك معك لاتعةملك إنك نقول:ك وختةمًةك
كلآلخلين،كولاتآافكمعكغريهم،ك أسويةء،كويعّودهمكعىلكلالعتامِدكعىلكلا فس،كويليّبكفيهمكحبَّ

ولاتآخي،كومعةمراكغريهمكبةملودةكولالأفاك امك ةنولكيعةمرون،كو امكتعّودولكيفكصغلهم.
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ثمراتنا أح��ب��اب��ن��ا  لعيوِنأط��ف��ال��ن��ا  ٌة  وق���ريّ ال��ق��ل��وِب،  سعُد 

آمالنا أش��رق��ْت  ق��ْد  ي��ِنبعيونهْم  ل��رق��يِّ دن��ي��ان��ا، ون���رِص ال��ديّ

جهادنا ل���واِء  إل��ى  بيمنِييتطليّعوَن  ع��ال��ي��ًا  ي��رف��ع��وُه  ك���ْي 

وأحبيّهْم نبييّنا،  غاَر  الصيّ م��ت��ع��طيّ��ف��ًا ب��ح��ن��ان��ِه وال��ليّ��نِيرح��َم 

ذًا م��ع��ويّ رق���اُه  يرقيهْم  ��ه��ْم ب��دع��ائ��ِه امل��ي��م��وِنويبيُت  وخي��صيّ

عليهُم ��الَم  ال��سيّ يلقي  بيمنِييلقاهُم  رأس��ه��ْم  ويمسُح  ب��رشًا 

قلوبهْم تحبُّ  ما  إليهْم  جبنِييهدي  ك��لِّ  ف��وَق  عادَة  السيّ ف��رتى 

بها ربيّ��اه��ْم  اآلداِب  بالتيّلقنِيومحاسَن  األخ����الِق  وم��ك��ارَم 

كبيرها األم��وِر  كلِّ  في  دِق  تلويِنبالصيّ م��ا  غ��رِي  م��ْن  وصغريها 

معليٍّم  أب���رَّ  ل��ه��ْم  ي���زاُل  ال  ي��ِنإْذ  وال��ديّ التيّقى  ع��ىل  ئوَن  فينشيّ

معاليًا فيقبلوَن  ��ل��وَن  عريِنوي��ح��ميّ ك��أس��ِد  أه���ٌل  هل��ا  وه���ُم 

ًة والتيّمكنِيوي��ع��ام��ل��وَن ب��االح��ت��راِم أع���زيّ النيّرِص  جيُل  بعُد  هْم 

( 0 )
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الجنِّ 

كولإلنِس،كقةلكتعةىل:ك]ک ک گ    گ گ[  كملسو هيلع هللا ىلصكمبعوٌثكارثقرنيكلجلنِّ لا بيُّ

 ] ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]ڭ  تعةىل:ك وقةلك ]لألنبيةء:107[،ك

]لافلقةن:1[.

كولهلدى،كوبةا ّوِرك كو ةّفِاكلاورى،كبةحلقِّ قةلكلاطحةويكV:ك»وهَوكلملبعوُثكإىلكعةّمِاكلجلنِّ

ولاّضيةِء«)1). 

وقد استجاب كثري من اجلن لدعوته ملسو هيلع هللا ىلص.

ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ]ٱ  تعةىل:ك قةلك

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعةىل:ك ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ[ك]لجلن:1-2[،كوقةلك
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ[ 

]لألحقةف:31-29[.

)1(كلاعقيدةكلاطحةوياكمعكرشحهةك]125/1[.



تعامالت النبي 838

: قراءة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص القرآن عىل اجلنِّ

لبَنكمسعوٍد،كفقرُت:كهْلكمهَدكأحٌدكم كْمكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص  عْنكعرقشَاكقةل:كأنةكسأاُتك
؟ ايرَاكلجلنِّ

ولاّشعةِب،ك لألوديِاك فةاتشس ةُهكيفك ففقدنةُه،ك ايرٍا،ك ذلَتك لهللك مَعكرسوِلك واك ّةك  ّةك قةَل:كال،ك
فقر ة:كلستطرَي،كأِوكلغتيَل.

كايرٍاكبةَتكهبةكقوٌم،كفراّمكأصبح ةكإذلكهَوكجةٍءكمْنكقبَلكحللٍء. قةَل:كفبت ةكبرشِّ

كايرٍاكبةَتكهبةكقوٌم. قةَل:كفقر ة:كيةكرسوَلكلهللكفقدنةَك،كفطرب ةَك،كفرْمكنجدَك،كفبت ةكبرشِّ

، فذهبُت معُه، فقرأُت عليهُم القرآَن«. فقةَل:ك»أتاين داعي اجلنِّ

قةَل:كفةنطرَقكب ة،كفأرلنةكآثةرهْم،كوآثةَركنريلهنْم،كوسأاوُهكلاّزلَد،كفقةَل:ك»لكْم كلُّ عظٍم ذكَر 
اسُم اهلل عليِه يقُع يف أيديكْم أوفَر ما يكوُن حلاًم، وكلُّ بعرٍة علٌف لدوابيّكْم«.

ام طعاُم إخوانكْم«)1).  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »فال تستنجوا هبام؛ فإنيّ

وكان يثين عىل حسن استامعهم للقرآن:

عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكIكقةَل:كخلَجكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأصحةبِه،كفقلَأكعريهْمكسورَةك
أحسَن  فكانوا   ، اجلنِّ ليلَة  اجلنِّ  عىل  قرأهتا  »لقْد  فقةَل:ك فسكتول،ك آخلهة،ك إىلك أّوهلةك مْنك لاّلمحِنك
مْن  بيشٍء  ال  قالوا:   ،]^[\][ قولِه:  عىل  أتيُت  كليّام  كنُت  منكْم،  مردودًا 

ُب، فلَك احلمُد«)2).  نا نكذيّ نعمَك ربيّ

وكان هيتمُّ بطعام مؤمين اجلن: 

كملسو هيلع هللا ىلصكإدلوًةكاوضوئِهكوحةجتِه،كفبي امكهَوكيتبعُهك عْنكأيبكهليلَةكIكأّنُهك ةَنكحيشُلكمَعكلا ّبيِّ
هبة،كفقةَل:ك»مْن هذا؟«.

)1(ككرولهكمسرمك]450[.
)2(ككرولهكلارتمذيك]3291[،كوحس هكلألابةينكيفكلاصحيحاك]2150[كوضعفهكغريه.
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فقةَل:كأنةكأبوكهليلَة.

فقةَل:ك»ابغني أحجارًا أستنفْض هبا، وال تأتني بعظٍم، وال بروثٍة«.

فلَغك إذلك كلنرصفُتكحّتىك ثمَّ بأحجةٍركأمحرهةكيفكطلِفكثويبكحّتىكوضعتهةكإىلكج بِه،ك فأتيتُهك

مشيُت،كفقرُت:كمةكبةُلكلاعظِم،كولاّلوثِا؟ك

اَد، فدعوُت  ، فسألوين الزيّ ُه أتاين وفُد جنِّ نصيبنَي، ونعَم اجلنُّ ، وإنيّ قةَل:ك»مها مْن طعاِم اجلنِّ

وا بعظٍم وال بروثٍة إاليّ وجدوا عليها طعامًا«)1).  اهلليَّ هلْم أْن ال يمريّ

وحّذر من إيذاء مؤمين اجلن:

باملدينِة جنيًّا قْد أسلموا، فإذا  »إنَّ  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك Iكأنَّ ك عنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ

اٍم، فإْن بدا لكْم بعَد ذلَك فاقتلوُه؛ فإنيّام هَو شيطاٌن«)2).  رأيتْم منهْم شيئًا فآذنوُه ثالثَة أييّ

عولملك مْنك ايَسك أّنُهك عرشتْمك بةإلنذلِرك يذهبك ملْك وإذلك مع ةُه:ك لاعرامء:ك »قةَلك النووي:ك قال 

،كبْلكهَوكميطةن،كفالكحلماكعريكْمكفةقتروُه،كواْنكجيعلكلهللّكاُهك لابيوت،كوالكممّْنكأسرَمكمْنكلجلنِّ

سبياًلكاالنتصةِركعريكْمكبثأرِه،كبخالِفكلاعولملكومْنكأسرَم«)3). 

كالكجيوُزك امكالكجيوُزكقتُلكلإلنِسك كبغرِيكحقٍّ كقتَلكلجلنِّ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:ك»وذاَككأنَّ

كألحٍدكأْنكيظرَمكأحدًلكواْوك ةَنك ةفلًل،كبْلكقةَلكتعةىل:ك كحةٍل،كفالكحيلُّ ،كولاّظرُمكحمّلٌمكيفك لِّ بالكحقٍّ

]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې[ك]لملةئدة:8[«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3860[.
)2(ككرولهكمسرمك]2236[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]236/14[.
)4(ككجمشوعكلافتةوىك]44/19[.
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وكان يستعيذ بالله من الشياطني:

ك »أعوُذ باهلل منَك«،كثمَّ Iكقةَل:كقةَمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفسشع ةُهكيقوُل:ك لاّدردلِءك عْنكأيبك
قةَل:ك»ألعنَك بلعنة اهلليِّ«كثالثًة،كوبسَطكيدُهك أّنُهكيت ةوُلكميئًة.

فراّمكفلَغكمَنكلاّصالِةكقر ة:كيةكرسوَلكلهللِّ،كقْدكسشع ةَككتقوُلكيفكلاّصالِةكميئًةكملْكنسشعَككتقواُهك
قبَلكذاَك،كورأي ةَككبسطَتكيدَك.

قةَل:ك»إنَّ عدوَّ اهلل إبليَس جاَء بشهاٍب مْن ناٍر؛ ليجعلُه يف وجهي، فقلُت: أعوُذ باهلل منَك 
اٍت، ثمَّ أردُت أخذُه، واهلل  ِة، فلْم يستأخْر ثالَث مريّ اٍت، ثمَّ قلُت: ألعنَك بلعنِة اهلل التيّاميّ ثالَث مريّ

لوال دعوُة أخينا سليامَن؛ ألصبَح موثقًا يلعُب بِه ولداُن أهِل املدينِة«)1). 

( 0 )

)1(ككرولهكمسرمك]542[.
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تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الدواب 

خرقكلهللكلإلنسةَنكو ّلمه،كوسّخلكاهكلحليولنةِت؛كاتخدمهكيفكقضةِءكحولئجه؛كفيستفيدكمنك

حلومهةكوأابةهنة،كويلتديكلملالبَسكمنكصوفهةكوجرودهة،كويّتخذكمنكبعضهةكزي اكوطيبًة.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ]ۆ  تعةىل:ك قةلك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ائ  ې ې ې ې ى ى 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڤ[ك]لا حل:8-5[.

وقدكأرسلكلهللكنبيهكحمشدلكملسو هيلع هللا ىلصكرمحاكارعةملني،كورمحتهكايستكخمصوصًاكبةإلنسكفقط،كبلكهيك

،كولحليولنةِت،كومجيعكلملخروقةت. اإلنسكولجلنِّ

ولقد كان عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص جمموعة من الدواب، من اخليل والبغال وغريها، وكان يسّميها:

أغّل)1)  أّوُلكفلٍسكمركُه،كو ةَنك قيَل:كوهَوك لاّسكُب.ك لخليِل:ك V:ك»فشَنك لاقيمك لبنك قةلك

حمّجاًل)2)كطرَقكلايشنِيك شيتًة)3).

)1(ككأي:كيفكوجههكغّلةكأْيكبيةض.
)2(ككوهَوكلّاذيكيفكقولئشهكبيةض.

)3(ككوهَوكلّاذيكاونُهكبنيكلاّسولدكولحلشلة.



تعامالت النبي 842

ولمللجتُز:كو ةَنكأمهَب،كوهَوكلّاذيكمهَدكفيِهكخزيشُاكبُنكثةبٍت.ك

ولاّرحيُفكولاّرزلُزكولاّظلُبكوسبحٌاكولاورُد.ك

فهذِهكسبعٌاكمّتفٌقكعريهة،كمجعهةكلإلمةُمكأبوكعبِدكلهللكحمّشُدكبُنكإسحةَقكبِنكمجةعٍاكلاّشةفعّيكيفك

بيٍتكفقةَل:ك

أرساُر والخيُل سكٌب لحيٌف سبحٌة ظرب هل��ا  ورٌد  م��رجت��ٌز  ل���زاُز 

و ةَنكاُهكمَنكلابغةِل:كدادُل،كو ةنْتكمهبةَءك)1)كأهدلهةكاُهكلملقوقُس.ك

وبغرٌاكأخلىكيقةُلكهلة:كفّضٌا.كأهدلهةكاُهكفلوُةكلجلذلمّي.

وبغرٌاكمهبةُءكأهدلهةكاُهكصةحُبكأيرَا.

ومَنكلحلشرِي:كعفرٌي،كو ةَنكأمهَب،كأهدلُهكاُهكلملقوقُسكمرُككلاقبِط.

.ك ومحةٌركآخُل:كأهدلُهكاُهكفلوُةكلجلذلميُّ

وذ َلكأّنكسعَدكبَنكعبةدَةكأعطىكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكمحةرًلكفل بُه.ك

ومَنكلإلبِل:كلاقصولُء،كقيَل:كوهَيكلّاتيكهةجَلكعريهة.

ولاعضبةُءكولجلدعةُء:كوملْكيكْنكهبامكعضٌبكوالكجدٌع،كوإّنامكسّشيتةكبذاَك،كوقيَل:ك ةَنكبأذهنةك

عضٌب؛كفسّشيْتكبِه.

وهْلكلاعضبةُءكولجلدعةُءكولحدٌةكأْوكلث تةِن؟كفيِهكخالٌف.

كذاَكك ولاعضبةُء:كهَيكلّاتيك ةنْتكالكتسبُق،كثّمكجةَءكأعلليّبكعىلكقعوٍد)2)كاهكفسبقهة،كفةمتدَّ

عىلكلملسرشنَي،كوقةاول:كسبقِتكلاعضبةُء.

)1(ككلاشهبا:كاونكبيةض،كيصدعهكسولدكيفكخالاه.كاسةنكلاعلبك]508/1[.
)2(ككلاقعودكمَنكلإلبل:كمةكأمكنكأْنكيل ب.كلا هةياك]87/4[
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نيا إاليّ وضعُه«)1). ًا عىل اهلل أْن ال يرفَع شيئًا مْن الديّ فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ حقيّ

وغ َمكملسو هيلع هللا ىلصكيوَمكبدٍركمجاًلكمهلّيةكأليبكجهٍلكيفكأنفِهكبلٌةكمْنكفّضٍا،كفأهدلُهكيوَمكلحلديبيِاكايغيَظك
بِهكلملرش نَي)2). 

و ةنْتكاُهكمةئُاكمةٍة،كو ةَنكالكيليُدكأْنكتزيَد،ك ّرامكوّاَدكاُهكلاّللعيكهبشًاكذبَحكمكةهنةكمةًة.

و ةنْتكاُهكسبُعكأع ٍزكم ةئَحكتلعةهّنكأّمكأيشَن)3). 

عْنكاقيِطكبِنكصربَةكIكقةَل:كقدم ةكعىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفرْمكنصةدفُهكيفكم زاِه،كوصةدف ةك
كلملؤم نَي. عةئشَاكأمَّ

قةَل:كفأملْتكا ةكبخزيلٍة،كفص عْتكا ة،كوأتي ةكبق ةٍع)4).

كجةَءكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»هْل أصبتْم شيئًا أْو أمَر لكْم بيشٍء؟«. ثمَّ

قةَل:كقر ة:كنعْمكيةكرسوَلكلهلل.

قةَل:كفبي ةكنحُنكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكجروٌس،كإْذكدفَعكلاّللعيكغ شُهكإىلكلملللِح،كومعُهكسخرٌاك
تيعُل.

فقةَل:ك»ما وليّدَت يا فالُن؟«.

قةَل:كهبشًا.

قةَل:ك»فاذبْح لنا مكانا شاًة«.

)1(ككرولهكلابخةريك]6020[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1749[،كولبنكمةجاك]3100[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]1535[.

)3(ككزلدكلملعةدك]128/1[. 
)4(ككلخلزيـلةكمـنكلألطعشا:كمةكلختذكمنكدقيقكوحلم،كيقطعكلارحمكصغةرًل،كويصبكعريهكلملةء،كفإذلكنضجكذركعريهك

لادقيق،كفإنكملكيكنكفيهةكحلمكفهيكعصيدة.كولاق ةُعكلاّطبُقكفيِهكتٌل.
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اعي  ا مْن أجلَك ذبحناها، لنا غنٌم مائٌة ال نريُد أْن تزيَد، فإذا وليَّد الريّ كقةَل:ك»ال حتسبنَّ أنيّ ثمَّ
هبمًة ؛ ذبحنا مكانا شاًة«)1). 

وكان حيبُّ اخليل ويكرمها ويويص هبا: 

كإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكمَنكلخليِل.  عْنكمعقِلكبِنكيسةٍركقةَل:كملْكيكْنكيشٌءكأحبَّ

كقةَل:ك»الليّهمَّ غفرًا، ال بِل النيّساُء«)2).  ثمَّ

وعنكأنِسكبنكمةاٍككIكأنهكقةل:كرئَيكرسولكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكوهَوكيشسُحكوجَهكفلسِهكبلدلئِه،ك
فسئَلكعْنكذاَك.

يلَة يف اخليِل«)3).  فقةَل:ك»إينيّ عوتبُت الليّ

اُه،كولملبةاغِاكيفكمللعةتِه،ك بلدلئِهكعىلكسبيِلكلإل للِمك »مسحُهكملسو هيلع هللا ىلصكوجَهكفلسِهك الباجي:  قال 
ولإلحسةِنكإايِه.

وإّنامكسئَلكعْنكذاَككمّلةكملْكيعهْدكم ُهكمثُلكهذل،كفقةَلكملسو هيلع هللا ىلص:ك»إيّنكعوتبتكلاّريرَاكيفكلخليِل«،كوهذلك
أْنك مْنك بِهك لهللك ملةكخّصهةك هلةكولإلحسةِنك ولاّتعةهِدك مللعةهتةك لملبةاغِاكيفك إّنامكعوتَبكيفك أّنُهك يقتيضك

جعرهةكسببًةكارخرِيكمَنكلألجِلكولملغ ِمكعونًةكعريِه«)4). 

وعْنكجليِلكبِنكعبِدكلهللكقةَل:كرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيرويكنةصيَاكفلٍسكبإصبعِهكوهَوكيقوُل:ك

»اخليُل معقوٌد بنواصيها اخلرُي إىل يوِم القيامِة: األجُر والغنيمُة«)5).

)1(ككرولهكأبوكدلودك]142[،كوصّححهكلألابةين،كوقدكسبق.
لارتغيبك ضعيفك يفك لألابةينك وضعفهك اغريه،ك حسنك لألرنؤوط:ك معيبك وقةلك ]19801[،ك أمحدك رولهك )2(كك

ولارتهيبك]802[.
)3(ككرولهكمةاككيفكلملوطأك]1019[كبالغًة،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاكبلقمك]3187[كبشولهده.

)4(ككلمل تقىكرشحكلملوطإك]216/3[.
)5(ككرولهكمسرمك]1872[.



845 لابةبكلاسةدس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكغيلكلابشل

عىلك لملسرتسلك لاّشعلك ه ةك بةا ّةصيِاك ولملللدك فيهة،ك مضفورك ك مرويٌّ مع ةُهك معقود«ك »اخليل 

كوغريه:كقةاول:كو  ّىكبةا ّةصيِاكعْنكمجيعكذلتكلافلس. لجلبها.كقةَلكلخلّطةيبُّ

كفضرهةك ويفكهذِهكلألحةديث:كلستحبةبكربةِطكلخليل،كولقت ةئهةكارغزِوكوقتةلكأعدلءكلهللّ،كوأنَّ

وخريهةكولجلهةدكبةٍقكإىلكيومكلاقيةما)1). 

وكان يكره الّشكال من اخليل:

عْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيكلُهكلاّشكةَلكمَنكلخليِل)2). 

لايش ىك يدِهك أْوكيفك لايرسى،ك يدِهك بيةٌضكويفك لايش ىك لافلُسكيفكرجرِهك يكوَنك أْنك ولاّشكةُل:ك

ورجرِهكلايرسى.

وقاَل أبو عبيد ومجهور أهِل الليّغة:كهَوكأْنكيكونكم ُهكثالثكقولئمكحمّجراكوولحدةكمطرقا،ك

تشبيهًةكبةاّشكةِلكلّاذيكتشّكلكبِهكلخليل،كفإّنُهكيكونكيفكثالثكقولئمكغةابًة.

وقيلكغرُيكذاك.

قيَل:كحيتشلكأْنكيكونكقْدكجّلَبكذاَككلجل س،كفرْمكيكْنكفيِهكنجةبٌا)3). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرفق باهلّرة، فيطعمها ويسقيها:

ك عْنكعةئشَاكJكقةاْت:ك ةَنكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيضُعكهلةكلإلنةَءكفترشُبك–كيع يكلهللة-،كثمَّ

يتوّضُأكبفضرهة)4). 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]16/13[.
)2(ككرولهكمسرمك]1875[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]19/13[.
)4(ككرولهكلاطربلينكيفكلألوسطك]7949[،كوصححهكلاشيخكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]4958[.
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افنَي  ا ليسْت بنجٍس، إنيّام هَي مَن الطيّويّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»إنيّ ويفكرولياكقةاتكعةئشا:كإنَّ
عليكْم«،كوقْدكرأيُتكرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيتوّضُأكبفضرهة)1). 

كأبةكقتةدَةكدخَلكعريهةكقةاْت:ك وعْنك بشَاكب ِتك عِبكبِنكمةاٍككو ةنْتكع َدكلبِنكأيبكقتةدَةكأنَّ
فسكبُتكاُهكوضوءًل.

قةاْت:كفجةءْتكهّلٌةكترشُب،كفأصغى)2)كهلةكلإلنةَءكحّتىكرشبْت.

قةاْتك بشُا:كفلآينكأنظُلكإايِه.

فقةَل:كأتعجبنَيكيةكب َتكأخي.

فقرُت:كنعْم.

عليكْم،  افنَي  الطيّويّ مْن  هَي  إنيّام  بنجٍس؛  ليسْت  ا  »إنيّ قةَل:ك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوَلك ك إنَّ قةَل:ك
افاِت«)3).  والطيّويّ

: »حيتشُلكأّنُهكمّبههةكبةملامايِككمْنكخدِمكلابيِتكلّاذيَنكيطوفوَنكعىلكأهرِهكارخدمِاك قاَل البغويُّ
 قواِهكتعةىل:ك]ۈئ ېئ[ك]لا ور:58[.

كلألجَلكيفكمولسةهتةك ةألجِلكيفكمولسةِةك وحيتشُلكأّنُهكمّبههةكبشْنكيطوفوَنكارحةجِا،كيليُدكأنَّ
مْنكيطوُفكارحةجِا«)4). 

إيذائه: إجاعته و وكان ينهى عن حتميل احليوان فوق طاقته و

عْنكعبِدكلهللكبِنكجعفٍلكقةَل:كأردف يكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكخرفُهكذلَتكيوٍم...كفدخَلكحةئطًةكالجٍلك

كوذرفْتكعي ةُه. كملسو هيلع هللا ىلصكحنَّ مَنكلألنصةِر،كفإذلكمجٌل،كفراّمكرأىكلا ّبيَّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]76[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]69[.
)2(ككأي:كأمةل.

كرولهكأبوكدلودك]75[،كولارتمذيك]92[،كولا سةئيك]86[،كولبنكمةجاك]367[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]173[. )3(ك
)4(ككرشحكلاس اك]70/2[كبةختصةر.
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كملسو هيلع هللا ىلص،كفشسَحكذفللُه)1)،كفسكَت. فأتةُهكلا ّبيُّ

فقةَل:ك»مْن ربُّ هذا اجلمِل؟ ملْن هذا اجلمُل؟«.

فجةَءكفًتىكمَنكلألنصةِر،كفقةَل:كيلكيةكرسوَلكلهلل.

جتيعُه  أنيَّك  إيلَّ  شكا  ُه  فإنيّ اها!  إييّ اهلل  مليّكَك  اليّتي  البهيمِة  هذِه  يف  اهلليَّ  تتيّقي  »أفال  فقةَل:ك
وتدئبُه)2)«)3). 

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكببعرٍيكقْدكحلَقكظهلُهكببط ِه،كفقةَل:ك وعْنكسهِلكلبِنكلحل ظرّيِاكIكقةَل:كملَّ
»اتيّقوا اهلليَّ يف هذِه البهائِم املعجمِة، فاركبوها صاحلًة، وكلوها صاحلًة«)4). 

»قْد حلَق ظهره ببطنِه«:كأْي:كمَنكلجلوع.

»املعجمة«:كأِي:كلّاتيكالكتقدركعىلكلا ّطق.ك

لّاتيكالكتتكّرمكفتسألكمةكهبةكمَنكلجلوع،ك لابهةئمك ولملع ىكخةفولكلهللّكيفكهذِهك  : العلقمييّ قاَل 
ولاعطش،كولاّتعِب،كولملشّقا.

»وكلوها صاحلة«:كأْي:كحةلك وهنةكصةحلًاكاأل ِلكأْي:كسشي ا)5). 

كهلْم،ك كعىلكقوٍمكوهْمكوقوٌفكعىلكدولبَّ وعنكمعةٍذكبنكأنسكIكعْنكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأّنُهكملَّ
ورولحَل.

فقةَلكهلْمكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »اركبوها ساملًة، ودعوها ساملًة، وال تتيّخذوها كرايسَّ ألحاديثكْم 
يف الطيّرِق واألسواِق، فربَّ مركوبٍة خرٌي مْن راكبها، هَي أكثُر ذكرًا هلليِّ تعاىل منُه«)6). 

)1(ككلاّذفلىكمَنكلابعريكمؤّخلكرأسه،كوهَوكلملوضعكلّاذيكيعلفكمْنكقفةُه.
)2(ككأْي:كتكلهُهكوتتعبُه.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2549[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2297[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]2548[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]23[.

)5(ككعونكلملعبودك]158/7[.
)6(ككرولهكأمحدك]15219[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]908[.
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أْن تتيّخذوا ظهوَر دوابيّكْم منابَر؛ فإنَّ  اكْم  »إييّ كملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك لا ّبيِّ Iكعِنك وعْنكأيبكهليلَةك
رها لكْم؛ لتبليّغكْم إىل بلٍد ملْ تكونوا بالغيِه إاليّ بشقِّ األنفِس، وجعَل لكُم األرَض،  اهلليَّ إنيّام سخيّ

فعليها فاقضوا حاجتكْم«)1). 

وأمر بالرفق به:

عْنكرشيِحكبِنكهةنٍئكقةل:كر بْتكعةئشُاكبعريًل،كفكةنْتكفيِهكصعوبٌا،كفجعرْتكتلّددُه،كفقةَلكهلةك
فِق«)2).  رسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »عليِك بالريّ

»إذا سافرتْم يف اخلصِب فأعطوا اإلبَل  Iكقةَل:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  وعْنكأيبكهليلَةك
يِل فاجتنبوا  ستْم بالليّ رَي، وإذا عريّ نِة فأرسعوا عليها السيّ حظيّها مَن األرِض، وإذا سافرتْم يف السيّ

ا مأوى اهلوامِّ بالليّيل«)3).  الطيّريَق؛ فإنيّ

»اخلصب« هَوك ثلةكلاعشبكولمللعى،كوهَوكضّدكلجلدب،كولملللدكبةاّس ِاكه ةكلاقحط.ك

،كومللعةةكمصرحتهة،كفإْنكسةفلولكيفكلخلصبك كعىلكلاّلفقكبةاّدولبِّ ومعنى احلديث:كلحلثُّ

بامك لألرضك مْنك فتأخذكحّظهةك لاّسري،ك أث ةءك لا ّهةر،كويفك بعضك تلعىكيفك وتل وهةك لاّسري،ك قّررولك

تلعةُهكم هة.

يقّررولك والك قّوهتة،ك مْنك بقّياك وفيهةك لملقصدك ايصرولك لاّسري؛ك عّجرولك لاقحطك يفك سةفلولك وإْنك

لاّسري،كفيرحقهةكلارّضر؛كألهّنةكالكجتدكمةكتلعىكفتضعف،كويذهبكنقيهة،كورّبامك ّرْت،كووقفْت.

والتيّعريس:كلا ّزولكيفكأولخلكلاّريلكار ّوِمكولاّللحا.

بالليّيل«،كفهذلكأدٌبكمْنك ا مأوى اهلوامِّ  يِل فاجتنبوا الطيّريَق؛ فإنيّ بالليّ ستْم  »وإذا عريّ وقواه:ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2567[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]22[.
)2(ككرولهكمسرمك]2594[.
)3(ككرولهكمسرمك]1926[.



849 لابةبكلاسةدس:كتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكغيلكلابشل

لاّسشومك ذولتك مْنك لألرضك ودولّبك لحلرشلتك ك ألنَّ ؛ك ملسو هيلع هللا ىلصك إايِهك أرمَدك ولا ّزول،ك لاّسريك آدلبك
ولاّسبةعكتيشكيفكلاّريلكعىلكلاّطليقكاسهواتهة،كوألهّنةكترتقطكم هةكمةكيسقطكمْنكمأ ولكونحوه،ك
كبِهكم هةكمةكيؤذيه،كفي بغيك ومةكجتدكفيهةكمْنكرّماكونحوهة،كفإذلكعّلَسكلإلنسةنكيفكلاّطليقكرّبامكملَّ

أْنكيتبةعدكعِنكلاّطليق)1). 

وأخرب أن اإلنسان قد يدخل النار بسبب تعذيبه للحيوان:

ٍة سجنتها حتيّى  بِت امرأٌة يف هريّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»عذيّ عْنكعبِدكلهللكبنكعشَلكLكأنَّ
ماتْت، فدخلْت فيها النيّاَر، ال هَي أطعمتها وسقتها إْذ حبستها، وال هَي تركتها تأكُل مْن خشاِش 

األرِض«)2). 

كلألرضكوحرشلهتة. »خشاش األرض«كهَيكهولمُّ

قال النووي:ك»يفكلحلديثكدايٌلكاتحليِمكقتلكلهلّلة،كوحتليمكحبسهةكبغرِيكطعةمكأْوكرشلب«)3). 

وبنّي أن الرفق به سبٌب لدخول اجلنة ومغفرة الله:

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل: عْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ

»بينا رجٌل يميش، فاشتدَّ عليِه العطُش، فنزَل بئرًا، فرشَب منها، ثمَّ خرَج فإذا هَو بكلٍب 
ُه ثمَّ أمسكُه  يلهُث يأكُل الثيّرى مَن العطِش)4)،كفقاَل: لقْد بلَغ هذا مثُل اليّذي بلَغ ب، فمأَل خفيّ

بفيِه ثمَّ رقَي)5)، فسقى الكلَب حتيّى أرواُه. فشكَر اهلل لُه فغفَر لُه«. 

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]69/13[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3482[،كومسرمك]2242[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]240/14[.
)4(ككأْي:كيكدمكبفشِهكلألرضكلا ّدّيا.كولاّثلىكلارّتلبكلا ّدي.

كلاّصعودكم هةك ةَنكعرسًل.كفتحك )5(ككوإّنامكلحتةَجكإىلكذاَككألّنُهك ةَنكيعةاجكبيديِه؛كايصعدكمَنكلابئل،كوهَوكيشعلكبأنَّ
لابةريك]41/5[.
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كا ةكيفكلابهةئِمكأجلًل؟«.ك قةاول:كيةكرسوَلكلهللِّ،كوإنَّ

قةَل:ك»يف كلِّ كبٍد رطبٍة أجٌر«)1). 

ك كبسقيِهكونحوهكأجٌل،كوسّشَيكلحلّيكذلك بدكرطبا،كألنَّ أي:كيفكلإلحسةنكإىلك ّلكحيولنكحيٍّ
لملّيتكجيّفكجسشهكو بده.

كأجل.كوهَوكعةّمكيفكمجيعكلحليولن. :كلملع ىكيفك ّلك بدكحيٍّ اوديُّ قاَل الديّ

فيحصلك بقترِه،ك يؤملك ملْك مةك وهَوك لملحرتمك بةحليولِنك خمصوصك عشومهك ك »إنَّ :ك النيّووييّ قاَل 
أْوك ممرو ًةك إايِهكسولءك ةَنك لإلحسةنك مْنكوجوهك ذاَكك إطعةمهكوغريك بِهك ويرتحقك بسقيِه،ك لاّثولبك

مبةحًة،كوسولءك ةَنكممرو ًةكاُهكأْوكاغريِه«)2). 

كملسو هيلع هللا ىلص: »بينام كلٌب يطيُف بركييٍّة)3) كاَد يقتلُه العطُش  وعْنكأيبكهليلَةكIكقةَل:كقةَلكلا ّبيُّ
إْذ رأتُه بغيٌّ مْن بغايا بني إرسائيَل فنزعْت موقها)4)، فسقتُه، فغفَر هلا به«)5). 

وأخرب أن يف إطعام البهائم أجراً:

أْو يزرُع  »ما مْن مسلٍم يغرُس غرسًا  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك Iكأنَّ عْنكأنِسكبِنكمةاٍكك
زرعًا، فيأكُل منُه طرٌي أْو إنساٌن أْو هبيمٌة، إاليّ كاَن لُه بِه صدقٌة«)6). 

وكان ينهى عن التفريق بني الطيور الصغـرية وأمهاهتا: 

وعنكلبنكمسعودكقةَل:ك  ّةكمَعكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكسفٍل،كفةنطرَقكحلةجتِه،كفلأي ةكمّحلًةكمعهةك
فلخةِن،كفأخذنةكفلخيهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]2363[،كومسرمك]2244[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]241/14[.

)3(ككأي:كيدوركحولكبئل.
)4(ككأي:كخفهة.

)5(ككرولهكلابخةريك]3467[،كومسرمك]2245[.

)6(ككرولهكلابخةريك]2320[،كومسرمك]1553[.
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فجةءْتكلحلّشلُةكفجعرْتكتفلُش.

وا ولدها إليها«. كملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَل:ك»مْن فجَع هذِه بولدها؟ رديّ فجةَءكلا ّبيُّ

َق هذِه؟«. ورأىكقليَاكنشٍلكقْدكحّلق ةهة،كفقةَل:ك»مْن حريّ

قر ة:كنحُن.

َب بالنيّاِر إاليّ ربُّ النيّاِر«)1).  ُه ال ينبغي أْن يعذيّ قةَل:ك»إنيّ

»محيّرة«كطةئلكصغريك ةاعصفوِر.

»فجعلْت تفرش«كأْي:كتلفلفْتكبج ةحيهة،كوتقّلبْتكمَنكلألرض.

كحتليقكبيوتكلاّزنةبريكمكلوهٌا،كوأّمةكلا ّشُلكفةاعذرك :كيفكلحلديثكدالااكعىلكأنَّ قاَل اخلطيّابُّ

كرضرهكقْدكيزولكمْنكغريكإحللق. ؛كوذاَككأنَّ فيِهكأقلُّ

قةَل:كولا ّشُلكعىلكرضبنِيكأحدمهةكمؤٍذكرّضلركفدفعكعةديتهكجةئٌز،كولارّضُبكلآلخلكلّاذيكالك

رضركفيِه،كوهَوكلاّطوللكلألرجلكالكجيوزكقتره)2). 

ونى عن رمي يشء من البهائم بالسهام وغريها:

عْنكهشةِمكبِنكزيٍدكقةَل:كدخرُتكمَعكأنٍسكعىلكلحلكِمكبِنكأّيوَب،كفلأىكغرامنًةكأْوكفتيةنًةكنصبولك

دجةجًاكيلموهنة.

كملسو هيلع هللا ىلصكأْنكتصرَبكلابهةئُم«)3).  فقةَلكأنٌس:ك»هنىكلا ّبيُّ

»أْن تصرب«كأْي:كحتبس؛كارتمىكحّتىكتوت.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2675[كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]487[.
)2(ككعونكلملعبودك]240/7[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5513[كومسرمك]1956[.
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رلبٌطك ب يكحييىك مْنك بِنكسعيٍدكوغالٌمك أّنُهكدخَلكعىلكحييىك Lك بِنكعشَلك لهللك عبدك وعْنك

دجةجًاكيلميهة.

كأقبَلكهبةكوبةاغالِمكمعُهكفقةَل:كلزجلولكغالمكْمكعْنكأْنك فششىكإايهةكلبُنكعشَلكحّتىكحّرهة،كثمَّ

كملسو هيلع هللا ىلصكهنىكأْنكتصرَبكهبيشٌاكأْوكغريهةكارقتِل)1).  يصرَبكهذلكلاّطرَيكارقتِل؛كفإيّنكسشعُتكلا ّبيَّ

قْدكنصبولكطريًلكوهْمك قليٍشك مْنك بفتيةٍنك لبُنكعشَلك ك ملَّ قةَل:ك بِنكجبرٍيك ويفكرولياكعْنكسعيِدك

كخةطئٍاكمْنكنبرهْم،كفراّمكرأولكلبَنكعشَلكتفّلقول. يلمونُه،كوقْدكجعرولكاصةحِبكلاّطرِيك لَّ

فقةَلكلبُنكعشَل:كمْنكفعَلكهذل؟كاعْنكلهللكمْنكفعَلكهذل.

كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكاعَنكمْنكلخّتَذكميئًةكفيِهكلاّلوُحكغلضًة)2).  إنَّ

ويفكروليا:ك»لعَن اهلل مْن مثيَّل باحليواِن«)3). 

وُح غرضًا«)4).  كملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ال تتيّخذوا شيئًا فيِه الريّ كلا بيَّ وعْنكعبدكلهللكبِنكعبةٍسكLكأنَّ

لجلرودك مَنك إايِه،ك ةاغلِضك تلموَنك غلضًةك ك لحليَّ لحليولنك تّتخذولك الك »أْي:ك لا ووي:ك قةلك

وغريهة،كوهذلكلا ّهيكارّتحليِم،كوهلذلكقةَلكملسو هيلع هللا ىلصكيفكرولياكلبنكعشلكلّاتيكبعدكهذِه:ك»اعْنكلهللّكمْنك

إْنك ةَنك فعَلكهذل«،كوألّنُهكتعذيبكارحيولِن،كوإتالفكا فسِه،كوتضييعكملةاّيتِه،كوتفويتكاذ ةتِهك

ى«)5).  ى،كومل فعتِهكإْنكملْكيكْنكمذ ىًّ مذ ىًّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5514[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5515[،كومسرمك]1958[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]4442[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]5113[.
)4(ككرولهكمسرمك]1957[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]108/13[.
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وهنى عن وسم احليوان يف وجهه أو رضبه يف وجهه:

كعريِهكمحةٌركقْدكوسَمكيفكوجهِهكفقةَل:ك»لعَن اهلل  كملسو هيلع هللا ىلصكملَّ كلا ّبيَّ عْنكجةبِلكبنكعبدكلهللكLكأنَّ

اليّذي وسمُه«)1).

يف  رضهبا  أْو  وجهها،  يف  البهيمَة  وسَم  مْن  لعنُت  قْد  أينيّ  بلغكْم  »أما  فقةَل:ك روليا:ك ويفك

وجهها؟«)2). 

،كولحلشري،ك كلحليولنكلملحرتمكمَنكلآلدميِّ كع ُهكيفك لِّ قال النووي: »أّمةكلارّضبكيفكلاوجهكفش هيٌّ

،كألّنُهكجمشعكلملحةسن،كمَعكأّنُهك كأمدُّ ولخليِل،كولإلبل،كولابغةِل،كولاغ ِم،كوغريهة،كاك ُّهكيفكلآلدميِّ

.ك اطيفكألّنُهكيظهلكفيِهكأثلكلارّضب،كورّبامكمةنُه،كورّبامكآذىكبعضكلحلولسِّ

كع ُهكبةإلمجةِعكارحديِث،كوملةكذ لنةُه.ك وأّمةكلاوسمكيفكلاوجهكفش هيٌّ

فأّمةكلآلدمّيكفوسشهكحللم؛كاكللمتِه،كوألّنُهكالكحةجاكإايِه،كفالكجيوزكتعذيبه.ك

كمْنكأصحةب ة:كالكجيوز.ك لابغويُّ كفقةَلكمجةعاكمْنكأصحةب ة:كيكله،كوقةَلك وأّمةكغرُيكلآلدميِّ

كلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكاعَنكفةعره،كولاّرعنكيقتيضكلاّتحليم.كوأّمةكوسُمك فأمةَركإىلكحتليشه،كوهَوكلألظهل؛كألنَّ

كفجةئزكبالكخالفكع دنة.ك غريكلاوجهكمْنكغريكلآلدميِّ

اكْنكيستحّبكيفكنعمكلاّز ةةكولجلزيا،كوالكيستحّبكيفكغريهة،كوالكي هىكع ُه.ك

قةَلكأهلكلاّرغا:كلاوسمكأثلك ّيا)3). 

)1(ككرولهكمسرمك]2117[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2564[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2310[.

)3(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]97/14[.
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كام هنى عن التمثيل بالبهائم:

كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعىلكأنةٍسكوهْمكيلموَنك بشًةكبةا ّبِل،ك عْنكعبِدكلهللكبِنكجعفٍلكIكقةَل:كملَّ

فكلَهكذاَك،كوقةَل:ك»ال متثلوا بالبهائِم«)1). 

بِه،كومثرُتك أطللفُهكومّوهَتك إذلكقطعَتك مثاًل،ك بِهك أمثُلك بةحليولِنك مثرُتك يقةُل:ك متثيّلوا«ك »ال 

بةاقتيل،كإذلكجدعتكأنفُه،كأْوكأذنه،كأْوكمذل ريه،كأْوكميئًةكمْنكأطللفه.كولالسُم:كلملثرا.كفأّمةكمّثَل،ك

بةاّتشديِد،كفهَوكارشبةاغا)2). 

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن خصاء البهائم إال ملصلحة:

عِنكلبِنكعشَلكLكقةَل:ك»هنىكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكعْنكإخصةِءكلخليِلكولابهةئِم«)3). 

كلخلصيتنِيكولسئصةهلام)4).  ولخلصةء:كمقُّ

:ك»لخلصةءكيفكغريكب يكآدمكمم وعكيفكلحليولنكإاّلكمل فعٍاكحةصراكيفكذاَك،ك تطييِبك قاَل القرطبيُّ
لاّرحمكأْوكقطعكرضركع ُه«)5). 

لملأ ولكفيجوزكيفكصغريهك :ك»حيلمكخصةءكلحليولنكغريكلملأ ولكمطرقًة،كوأّمةك النيّووييّ وقاَل 
دونك بريه«)6). 

كعىلكجولزكخصةءكمةكيفكخصةئهكم فعٌا:ك وممّةكيدلُّ

لمرتىك بشنِيك يضّحَيك أْنك أرلَدك إذلك ملسو هيلع هللا ىلصك ةَنك لهللك رسوَلك ك أنَّ هليلَةك أيبك وعْنك عةئشَاك عْنك

)1(ككرولهكلا سةئيك]4440[،كوصححهكلألابةين.
)2(ككلا هةياك]294/4[.

)3(ككرولهكأمحدك]4755[،كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعكبلقمك]6956[.
)4(ككغليبكلحلديثكالبنكلجلوزيك]453/2[.  

)5(ككلملفهمكملةكأمكلكمنكترخيصك تةبكمسرمك]127/12[.
)6(ككفتحكلابةريك]119/9[.
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عظيشنِي،كسشي نِي،كأقلننِي،كأمرحنِي،كموجوءيِن)1)،كفذبَحكأحدمهةكعْنكأّمتِهكملْنكمهَدكهللِّكبةاّتوحيِدك

ومهَدكاُهكبةابالِغ،كوذبَحكلآلخَلكعْنكحمّشٍدكوعْنكآِلكحمّشٍدكملسو هيلع هللا ىلص)2). 

وكان ينهى عن قتل ما ال رضر فيه من احليوانات:

:كلا ّشرُا،كولا ّحرُا،ك كملسو هيلع هللا ىلصكهنىكعْنكقتِلكأربٍعكمَنكلاّدولبِّ كلا ّبيَّ عْنكعبدكلهللكبِنكعّبةٍسكLكقةَل:ك»إنَّ

ولهلدهُد،كولارّصُد)3)«)4). 

أّمةكلا ّشلكفالكيقتلكم هكإالكمةكآذى.

وأّمةكلا ّحرُاكفرامكفيهةكمَنكلمل فعا،كوهَوكلاعسلكولاّششع.

كلهلدهدكم تنكلاّليحكفصةَركيفكمع ىكلجلاّلاا،ك وأّمةكلهلدهدكولارّصدكفرتحليِمكحلشهة،كيقةلكإنَّ

ولارّصدكتتشةءمكبِهكلاعلبكوتتطرّيكبصوتِهكومخصه،كف هىكعْنكقترِه؛كايخرَعكعْنكقروهبْمكمةكثبَتك

فيهةكمَنكلعتقةدهُمكلاّشؤَم)5). 

ويأمر بقتل ما فيه رضر منها:

وابِّ كليّها فواسُق تقتُل يف  »مخٌس مَن الديّ Jكقةاْت:كقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:َك عْنكعةئشَاك

احلليّ واحلرِم: الغراُب، واحلدأُة، والكلُب العقوُر، والعقرُب، والفأرُة«)6). 

ويفكرولياكملسرم:ك»احلييّة«كبدلك»العقرب«.

)1(ككأْي:كخصّيني.كلا هةياك]152/5[.
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]3122[كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكس نكلبنكمةجاك]3122[.

)3(ككهَوكطةئٌلكضخُمكلالأِسكولمل قةر،كاُهكريٌشكعظيٌمكنصفهكأبيُضكونصفُهكأسود.لا هةياك]21/3[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5267[،كوصححهكلألابةينكيفكلإلرولءك]2490[.

)5(ككي ظل:كملقةةكلملفةتيحك]2681/7[،كلملوسوعاكلافقهياك]283/17[
)6(ككرولهكلابخةريك]1829[،كومسرمك]1198[.
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وأصلك ولإلحللم.ك ولحللمك لحلّلك كيفك قترهنَّ لاعرامءكعىلكجولزك »لّتفَقكمجةهريك النووي:ك قال 
لافسقكيفك المكلاعلب:كلخللوج،كوسّشَيكلاّلجلكلافةسقك؛كخللوجِهكعْنكأملكلهللّكتعةىلكوطةعته،ك

. فسّشيْتكهذِهكفولسقك؛كخللوجهةكبةإليذلِءكولإلفسةدكعْنكطليقكمعظمكلاّدولبِّ

وأّمةك»الغراب األبقع«كفهَوكلّاذيكيفكظهلهكوبط هكبيةض.

َو»العقور«:كلجلةرح«)1). 

كملسو هيلع هللا ىلصكأمَلكبقتِلكلاوزِغ،كوساّمُهكفويسقًة)2).  كلا ّبيَّ وعْنكسعِدكبِنكأيبكوّقةٍصكIكأنَّ

ِل رضبٍة فلُه كذا وكذا  كرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»مْن قتَل وزغًة يف أويّ وعْنكأيبكهليلَةكIكأنَّ
بِة الثيّالثِة  بِة الثيّانيِة فلُه كذا وكذا حسنًة لدوِن األوىل، وإْن قتلها يف الرضيّ حسنًة، ومْن قتلها يف الرضيّ

فلُه كذا وكذا حسنًة لدوِن الثيّانيِة«)3). 

عىل  ينفُخ  »كاَن  وقةَل:ك لاوزِغ،ك بقتِلك أمَلك ملسو هيلع هللا ىلصك لهللك رسوَلك ك أنَّ Jك رشيٍكك ك أمِّ وعْنك
 .(4(»S إبراهيَم

كلاوزغكمَنكلحلرشلتكلملؤذيةت،كوأمَلكلا ّبّيكملسو هيلع هللا ىلصكبقترِه،كوحّثك قال النووي:ك»لّتفقولكعىلكأنَّ
عريِه،كورّغَبكفيِهكاكونِهكمَنكلملؤذيةت«)5). 

وهنى عن قتل احليوان عىل سبيل العبث:

ِه سألُه  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:ك»مْن قتَل عصفورًا بغرِي حقيّ عْنكعبِدكلهللكبِنكعشٍلوكLكأنَّ

اهلل عنُه يوَم القيامِة«.

)1(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]113/8[كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]3306[،كومسرمك]2238[.

)3(ككرولهكمسرمك]2240[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3359[،كومسرمك]2237[.

)5(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]236/14[.
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قيَل:كومةكحّقُه؟

قةَل:ك»أْن تذبحُه، فتأكلُه«)1). 

وكان حيثُّ عىل الرمحة باحليوانات:

»مْن رحَم ولْو ذبيحَة عصفوٍر  كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك عْنكأيبكأمةمَاكريَضكلهللكتعةىلكع ُهكأنَّ

رمحُه اهللُ يوَم القيامِة«)2). 

كرجاًلكقةَل:كيةكرسوَلكلهللِّ،كإيّنكألذبُحكلاّشةَةكوأنةكأرمحهة،كأْوك وعْنكمعةويَاكبِنكقّلَةكعْنكأبيِهكأنَّ
قةَل:كإيّنكألرحُمكلاّشةَةكأْنكأذبحهة.

اُة إْن رمحتها رمحَك اهلل«)3).  فقةَل:ك»والشيّ

وهنى عن سّبها ولعنها، وخاّصة الديك:

الِة«)4).  ُه يوقُظ للصيّ يَك؛ فإنيّ كرسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةل:ك»ال تسبيّوا الديّ عْنكزيِدكبِنكخةاٍدكIكأنَّ

. كلملدحكالكلاّذمَّ أْي:كقيةمكلاّريلكبصيةحِهكفيِه،كومْنكأعةَنكعىلكطةعاكيستحقُّ

لاّزوللك وع دك لافجل،ك قلَبك إذلك متتةبعاك بأّنُهكيرصخكرصخةتك لاعةدةك جلْتك :ك املناويُّ قاَل 
فطلةكفطلُهكلهللّكعريهة.

،كوالكأْنكيستهةنكبِه،ك ك ّلكمْنكلستفيَدكم ُهكلخلريكالكي بغيكأْنكيسبَّ :كيؤخذكم ُهكأنَّ قاَل احلليميُّ
بْلكيكلم،كوحيسنكإايِه)5). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]4445[،كولحلة مك]7574[،كوصححه،كوولفقهكلاذهبي،كوضعفهكلألابةين.
)2(ككرولهكلاطربلينكيفكلاكبريك]7915[،كوحس هكلألابةينكيفكصحيحكلجلةمعك]6261[.

)3(ككرولهكأمحدك]15165[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]26[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5101[،كوصححهكلألابةينكيفكلاتعريقةتكلحلسةنك]5701[.

)5(ككعونكلملعبودك]5/14[.
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وعْنكعشللَنكبِنكحصنٍيكقةَل:كبي امكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكيفكبعِضكأسفةرِهكولملأٌةكمَنكلألنصةِركعىلك
نةقٍا،كفضجلْت،كفرع تهة.

ا ملعونٌة«. فسشَعكذاَككرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفقةَل:ك»خذوا ما عليها، ودعوها؛ فإنيّ

قةَلكعشللُن:كفكأيّنكأرلهةكلآلَنكتيشكيفكلا ّةِسكمةكيعلُضكهلةكأحٌد)1). 

كIكقةَل:كبي امكجةريٌاكعىلكنةقٍاكعريهةكبعُضكمتةِعكلاقوِمكإْذكبرصْتك وعْنكأيبكبلزَةكلألسرشيِّ

كلاع هة. كملسو هيلع هللا ىلص،كوتضةيَقكهبُمكلجلبُل،كفقةاْت:كحْل)2)،كلاّرهمَّ بةا ّبيِّ

كملسو هيلع هللا ىلص: »ال تصاحبنا ناقٌة عليها لعنٌة«)3).  قةَل:كفقةَلكلا ّبيُّ

قال النووي:ك»وإّنامكقةَلكهذلكزجلًلكهلةكواغريهة،كو ةَنكقْدكسبَقكهنيهةكوهنيكغريهةكعْنكلاّرعن،ك

فعوقبْتكبإرسةِلكلا ّةقا،كولملللدكلا ّهيكعْنكمصةحبتهكاترَككلا ّةقاكيفكلاّطليق،كوأّمةكبيعهةكوذبحهةك

ور وهبةكيفكغريكمصةحبتهكملسو هيلع هللا ىلص،كوغريكذاَككمَنكلاّترّصفةتكلّاتيك ةنْتكجةئزةكقبلكهذلكفهَيكبةقياك

كلارّشعكإّنامكورَدكبةا ّهِيكعْنكلملصةحبا،كفبقَيكلابةقيك امك ةَن. عىلكلجلولز؛كألنَّ

ولملللدكه ة:كخذولكمةكعريهةكمَنكلملتةعكورحرهةكوآاتهة«)4). 

وكان يأمر من يريد ذبح شاة أن خيتار غري احللوب:

ايذبَحك لاّشفلَةك فأخَذك لألنصةِر،ك مْنك رجاًلك أتىك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك رسوَلك ك أنَّ Iك هليلَةك أيبك عْنك

اَك واحللوَب«)5).  السوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،كفقةَلكاُهكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إييّ

)1(ككرولهكمسرمك]2595[.
)2(ككزجلكار ّةقِاكإذلكحثثتهةكعىلكلاّسري.كلا هةياك]433/1[.

)3(ككرولهكمسرمك]2596[.
)4(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]148/16[.

)5(ككرولهكمسرمك]2038[،كوقدكسبقكمطّوالً.
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وكان يأمر باإلحسان والرفق هبا أثناء الذبح:

كتَب  اهلليَّ  »إنَّ  قةَل:ك لهللكملسو هيلع هللا ىلصك عْنكرسوِلك ث تةِنكحفظتهامك قةَل:ك Iك أوٍسك بِنك مّدلِدك عْنك

بَح، وليحدَّ أحدكْم  اإلحساَن عىل كلِّ يشٍء، فإذا قتلتْم فأحسنوا القتلَة، وإذا ذبحتْم فأحسنوا الذيّ

شفرتُه، ولريْح ذبيحتُه«)1). 

قال النووي: »ولريْح ذبيحته«:كبإحدلِدكلاّسّكني،كوتعجيلكإمللرهةكوغريكذاَك،كويستحّبك

أاّلكحيّدكلاّسّكنيكبحرضِةكلاّذبيحا،كوأاّلكيذبحكولحدةكبحرضِةكأخلى،كوالكجيّلهةكإىلكمذبحهة.

،ك قصةصًة،كويفكحدٍّ ولاقتلك لاّذبةئح،ك مَنك قتيلك كيفك ّلك عةمٌّ القتلة«ك »فأحسنوا  وقواهكملسو هيلع هللا ىلص:ك

ونحوكذاَك.كوهذلكلحلديثكمْنكلألحةديثكلجلةمعاكاقولعدكلإلسالم«)2). 

فقةَلك كمفلتُه،ك وهَوكحيدُّ يذبحهةك أْنك يليُدك مةًةك كرجاًلكأضجَعك أنَّ Lك عّبةٍسك لبِنك وعِنك

كملسو هيلع هللا ىلص: »أتريُد أْن متيتها موتاٍت؟! هاليّ حددَت شفرتَك قبَل أْن تضجعها«)3).  لا ّبيُّ

وكان ينهى عن إنزاء احلمري عىل اخليل: 

:كاْوك كبِنكأيبكطةاٍبكIكقةَل:كأهديْتكإىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكبغرٌا،كفل بهة،كفقةَلكعيلٌّ عْنكعيلِّ

محر ة)4)كلحلشرَيكعىلكلخليِل؛كاكةنْتكا ةكمثُلكهذِه)5).

فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص: »إنيّام يفعُل ذلَك اليّذيَن ال يعلموَن«)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1955[.
)2(ككرشحكلا وويكعىلكصحيحكمسرمك]107/13[.

)3(ككرولهكلحلة ـمك]7563[،كوصححـهكعـىلكرشطكلابخـةري،كوولفقهكلاذهبي،كوصححـهكلألابةينكيفكلاصحيحاك
.]24[

)4(ككأْي:كأنزي ة.
)5(ككلإلمةرُةكإىلكبغراكرسولكلهللّملسو هيلع هللا ىلص.

)6(ككرولهكأبوكدلودك]2565[،كولا سةئيك]3580[.كوصححهكلألابةينكيفكصحيحكأيبكدلودك]2311[.
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قيَل:كسبُبكلاكللهاكلستبدللكلألدنىكبةّاذيكهَوكخري.

كعددهةك كلحلشلكإذلكمحرْتكعىلكلخليلكقلَّ :كيشبهكأْنكيكونكلملع ىكولهللّكأعرم:كأنَّ وقاَل اخلطيّابُّ
ولنقطَعكنامؤهةكوتعّطرْتكم ةفعهة،كولخليلكحيتةجكإايهةكارّل وِب،كولاّل ض،كولاّطرب،كولجلهةد،ك
ك وإحللزكلاغ ةئم،كوحلشهةكمأ وٌل،كوغريكذاَككمَنكلافولئد،كوايَسكاربغِلكيشءكمْنكهذِه،كفأحبَّ

أْنكيكثلكنسرهة؛كايكثلكلالنتفةعكهبة.كأهـ)1). 

 احليوانات تشهد بنبوته ملسو هيلع هللا ىلص:

كIكقةَل:كعدلكلاّذئُبكعىلكمةٍة،كفأخذهة،كفطربُهكلاّللعي،كفةنتزعهةك عْنكأيبكسعيٍدكلخلدريِّ
؟ م ُه،كفأقعىكلاّذئُبكعىلكذنبِهكقةَل:كأالكتّتقيكلهللَّ!كت زُعكم ّيكرزقًةكسةقُهكلهللكإيلَّ

فقةَل:كيةكعجبيكذئٌبكمقٍعكعىلكذنبِهكيكّرش يك الَمكلإلنِس!

فقةَلكلاّذئُب:كأالكأخربَككبأعجَبكمْنكذاَك؟كحمّشٌدكملسو هيلع هللا ىلصكبيثلَبكخيرُبكلا ّةَسكبأنبةِءكمةكقْدكسبَق.

كأتىك قةَل:كفأقبَلكلاّللعيكيسوُقكغ شُهكحّتىكدخَلكلملدي َا،كفزولهةكإىلكزلويٍاكمْنكزوليةهة،كثمَّ
رسوَلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكفأخربُه.

فأمَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكف ودَي:كلاّصالُةكجةمعٌا.

كخلَج،كفقةَلكارّللعي:ك»أخربهْم«. ثمَّ

َم  يكليّ اعُة حتيّى  السيّ تقوُم  بيدِه ال  نفيس  واليّذي  »صدَق،  فقةَلكرسوُلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص:  فأخربهْم،ك
جَل عذبُة سوطِه، ورشاُك نعلِه، وخيربُه فخذُه بام أحدَث أهلُه بعدُه«)2).  َم الريّ باُع اإلنَس، ويكليّ السيّ

األسد يساعد سفينة حّباً لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:

عْنكسفي َاكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكقةَل:كر بُتكلابحَلكيفكسفي ٍا،كفةنكرسْت،كفل بُتكاوحًةكم هة،ك

)1(ككعونكلملعبودك]167/7[.
)2(ككرولهكأمحدك]11383[،كوصححهكلألابةينكيفكلاصحيحاك]122[،كوقدكسبق.
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فطلح يكيفكأمجٍا)1)كفيهةكأسٌد،كفرْمكيلع يكإالّكبِه،كفقرُت:كيةكأبةكلحلةرِث،كأنةكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك
عىلك وضع يك حّتىك لاّطليِقك إىلك وهيدي يك يغشزين،ك زلَلك فامك مّقي،ك بش كبِهك وغشَزك رأسُه،ك فطأطَأك

لاّطليِق،كفراّمكوضع يكمههَم،كفظ  ُتكأّنُهكيوّدع ي)2). 

كسفي َاكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلصكأخطَأكلجليَشكبأرِضكلاّلوِم،كأْوك ويفكرولياكعِنكلبِنكلمل كدِركأنَّ
أرَس،كفةنطرَقكهةربًةكيرتشُسكلجليَش،كفإذلكهَوكبةألسِد.ك

فقةَل:كيةكأبةكلحلةرِثكأنةكموىلكرسوِلكلهللكملسو هيلع هللا ىلص،ك ةَنكمْنكأمليك يَتكو يَت.

كأقبَلكيشيشكإىلك فأقبَلكلألسُدكاُهكبصبصٌاكحّتىكقةَمكإىلكج بِه،ك ّرامكسشَعكصوتًةكأهوىكإايِه،كثمَّ
كرجَعكلألسُد)3).  ج بِهكحّتىكبرَغكلجليَش،كثمَّ

.كاسةنكلاعلبك]23/1[. )1(ككلألمجا:كلاشجلكلاكثريكلملرتفُّ
)2(ككرولهكلحلة مك]4235[،كوصّححه،كوولفقهكلاذهبي.

)3(ككرولهكعبـدكلاـلزلقكيفكلملص ـفك]20544[،كوأبوكنعيـمكيفكلحلرياك]130/9[،كوصححـهكلألابةينكيفكحتقيقك
لملشكةةك]5949[.
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وإنيّها القلوَب،  خلَق  مْن  مح��ِنسبحاَن  ي��ا ص���اِح ب��نَي أص��اب��ِع ال��ريّ

أخالقهْم في  مختلفوَن  ِع األل����واِنال��نيّ��اُس  وط��ب��اع��ه��ْم ك��ت��ن��ويّ

بياضُه الحليِب  بِن  الليّ كما  م��ت��ش��بيّ��ٌع ب��ت��ع��طيّ��ٍف وح��ن��اِنقلٌب 

ٌر متحجيّ فا  كالصيّ قلٌب  اِنوس���واُه  ��ويّ ب��ْل ربيّ���ام أق��س��ى م��َن ال��صيّ

رحمًة ِة  البرييّ إل��ى  النيّبيُّ  واحل��ي��واِنبعَث  واإلن��س��اِن،   ، للجنِّ

لها سقيًا  ٍة  ل��ه��ريّ اإلن���اَء  ال��طيّ��وف��اِنيصغي  م��ع��ت��ادُة  ���ا  إنيّ إْذ 

ظامئًا كلبًا  ظمآُن  سقى  قْد  ِ ال���ظيّ���م���آِن ل��ل��ظيّ��م��آِنبْل  ل���ت���أمليّ

ذن��وب��ِه بمحِو  ل��ُه  اإلل���ُه  وال��غ��ف��راِنش��ك��َر  بالعفِو  ل��ُه  ط��وب��ى 

إنيّها البهيمَة  ت��ؤِذ  ال  ص��اِح  وب��ي��اِني��ا  ت��ظ��ليّ��ٍم  ب���ذاِت  ليسْت 

لنا ��ره��ا  ال��ل��ه س��خيّ اِنوال��ل��ه ل��وال  الشيّ غ��رَي  ��أَن  ال��شيّ منها  لرأيَت 

إيذائها عْن  وتخلَّ  بها،  اِنفارفْق  ييّ الديّ الواحِد  حساَب  واذك��ْر 

شويهٍة لذبِح  ول��ْو  احموَن،  مح��ِنفالريّ ��ل��وَن ل��رمح��ِة ال��ريّ م��ت��أهيّ

غضاضٍة بغيِر  اقتْل  الغرباِنوالمؤذياِت  وأب��ق��ِع  العقوِر،  مثَل 

ملعونًة بهيمًة  تصحبنَّ  ��اِنال  ال��ليّ��عيّ لعنِة  عقوبَة  ف��اح��ذْر 

 

�ٰ�
َ
��ل َ���قَل�

�ل� للَه 
ٱ
� �َن�َح��قَّ�َد  ���قَش�مَّ 



863 محتويةتكلاكتةب

محتويات الكتاب
 رشاكلا ةرشك........................................................................... 7

7 .......................................................... قصاك تةبك يفكعةمرهمكملسو هيلع هللا ىلص

9 ............................................................................... لاشقدما

13 ........................................................... الباب األول: قدوة العاملني

15 ........................................................... لالسولكملسو هيلع هللا ىلصكلاقدوُةكلحلس اك

كملسو هيلع هللا ىلص............................................................ 22 جولنُبكلالقتدلِءكبةا بيِّ

39 .............................. الباب الثاين: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أهله وأقاربه ومن حوله

41 ................................................. صوركمنكتعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكزوجةته

115 ...................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأب ةئهكوب ةته

137 .......................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأحفةده

تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأقةربه............................................................ 155

تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكجريلنه........................................................... 176

193 ........................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاضيوفكولملستضيفني

كأصحةبه................................................. 215 تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكخولصِّ

تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلخلدمكولإلمةء.................................................... 250

269 ......................... الباب الثالث: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح اجتامعية خمصوصة

271 ................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكذويكلاعةهةت

293 ............................................. تعةمرهكملسو هيلع هللا ىلصكمعكأصحةبكلملصةئبكولابالء

322 .......................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلافقللء

تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلألغ يةء.......................................................... 379



تعامالت النبي 864

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكذويكلهليئةِت..................................................... 409 تعةملكلا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكلا ةبغني.......................................................... 456 تعةملكلا بيِّ

494 ..................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملتخةصشني

515 ............................ الباب الرابع: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح دعوية خمصوصة

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملسرشنيكلجلدد................................................... 517 تعةملكلا بيِّ

كملسو هيلع هللا ىلصكمعكلملستفتني......................................................... 555 تعةملكلا بيِّ

626 ........................................................ تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلألعللب

658 ................................................. تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاعصةةكولملذنبني

694 ......................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلمل ةفقني

الباب اخلامس: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع رشائح عامة...................................... 741

تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكعشومكلا سةء..................................................... 743

801 ....................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعك بةركلاسن

818 ......................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلاصغةرك

835 ....................................... الباب السادس: تعامل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع غري البرش

837 ............................................................ ك تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلجلنِّ

841 ......................................................... تعةملكلا بيكملسو هيلع هللا ىلصكمعكلادولبك


	كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم 
	قصة الكتاب
	مقدمة

	الباب الأول : قدوة العالمين
	الرسول القدوة الحسنة
	جوانب الاقتداء بالنبي

	الباب الثاني : تعامل النبي مع أهله وأقاربه ومن حوله 
	تعامل النبي مع زوجاته
	تربية النبي لنسائه ليكن قدوة لنساء المؤمنين
	حلول المشكلات في البيت النبوي
	تعامل النبي مع أبنائه وبناته
	تعامل النبي مع أحفاده
	تعامل النبي مع أقاربه
	تعامل النبي مع جيرانه
	تعامل النبي مع الضيوف
	تعامل النبي مع خواص أصحابه
	تعامل النبي مع الخدم والإماء

	الباب الثالث : تعامل النبي مع شرائح اجتماعية مخصوصة 
	تعامل النبي مع ذوي العاهات
	تعامل النبي مع أصحاب المصائب والبلاء
	تعامل النبي مع الفقراء
	تعامل النبي مع الأغنياء
	تعامل النبي مع ذوي الهيئات
	تعامل النبي مع النابغين
	تعامل النبي مع المتخاصمين وكيف كان يقضي بينهم

	الباب الرابع : تعامل النبي مع شرائح دعوية مخصوصة 
	تعامل النبي مع المسلمين الجدد
	تعامل النبي مع المستفتين
	تعامل النبي مع الأعراب
	تعامل النبي مع العصاة والمذنبين
	تعامل النبي مع المنافقين

	الباب الخامس : تعامل النبي مع شرائح عامة
	تعامل النبي مع عموم النساء
	تعامل النبي مع كبار السن
	تعامل النبي مع الصغار

	الباب السادس : تعامل النبي مع غير البشر
	تعامل النبي مع الجنَ
	تعامل النبي مع الدواب

	الفهـــرس



